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EESSÕNA 

  

Mis ja milleks on arengukava? 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peab omavalitsusel olema arengukava.  

Arengukava on arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav dokument, 

mis koosneb olemasoleva olukorra kirjeldusest, probleemide, arengueelduste, arengut 

soodustavate tegurite väljatoomisest, eesmärkide püstitamisest ja konkreetsest lähiaastate 

tegevuskavast. 

Eelmise sajandi viimasel kümnendil Tõstamaa piirkonna areng seiskus, tootmistegevuse osas 

taandarenes. Rahvastiku arv on tasapisi kuid pidevalt vähenenud. Madalseisust väljatulekuks on 

eriti oluline läbimõeldud, põhjendatud ja reaalse kava olemasolu. Arengukava eesmärgiks on 

Tõstamaa valla elanike elukvaliteedi parandamine. 

Arengukava ülesandeks on valla sotsiaal-majandusliku olukorra analüüs, pikemaajalise tegevuse 

kavandamine ning edasiste arengusuundade ja prioriteetide kindlaksmääramine valla tervikliku 

arengu tagamiseks tasakaalustatult võimalustega. Igal aastal analüüsib volikogu arengukava 

täitmist ja teeb vajadusel muudatused 1. oktoobriks. 

Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks 

vahendite taotlemisele ning laenude võtmisele eelarveaastast pikemaks perioodiks. Arengukava ei 

või olla vastuolus valla üldplaneeringuga. 

Oma olemuselt on arengukava ühiskondlik kokkulepe, mille koostamisse on kaasatud lisaks 

vallaametnikele ja volikogu liikmetele võimalikult paljud vallaelanikud, tööandjad, erinevad 

huvigrupid.  

Tõstamaa valla arengukava on koostatud kuni aastani 2023. 

  

Kuidas on arengukava tehtud ja millest koosneb? 

Esimene Tõstamaa valla arengukava koostati 1992. aastal enne vallale omavalitsusliku staatuse 

taasomistamist. Täna annab see kava ülevaate selle aja tõekspidamistest, tulevikunägemustest ja 

lootustest, samuti näitab toimunud muutuste ulatust ja arengusuundi. 

Planeerimistegevuse kui pideva protsessiga alustati 1996. aasta lõpul, mil volikogu algatas valla 

üldplaneeringu koostamise protsessi. Üldplaneering ja arengukava otsustati koostada võimalikult 

palju oma jõududega, vallavalitsusse võeti tööle arengu- ja planeeringuspetsialist. 

Kontsultatsioonide saamiseks sõlmiti leping firmaga ENTEC. Moodustati planeeringukomisjon ja 

erinevate valdkondade tarvis töögrupid. II arengukava valmis aastal 2000. 

Igal aastal arutatakse arengukavas olevat traditsioonilistel piirkondlikel külade koosolekutel (uue 

nimetusega kandid). Erinevate arengukava valdkondade aruteludeks käivad koos töögrupid. 

Vastavalt vajadusele arutavad arengukavas olevat volikogu komisjonid.  Volikogu on igal aastal 

viinud arengukavasse vajalikud muudatused 

Tõstamaa valla arengukava koosneb tinglikult üldosast ja alaplaneeringutest, kus on välja toodud 

tänane hetkeolukord, põhiprobleemid, arengueeldused ja soodustavad tegurid, püstitatud 

eesmärgid ja koostatud eesmärkide saavutamiseks konkreetne tegevuskava. Mõnes valdkonnas on 

seda võimalik  käsitleda eraldi vastava valdkonna arengukavana.  
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Arengutrendid ja mõjurid 
 

Globaalmuutused 

Tõstamaa valla tulevikku ei saa vaadata lahus maailmas, Euroopas, Eestis, Pärnumaal ja 

naabervaldades toimuvast. Oma arengu kavandamisel peame arvestama neid trende ja mõjureid. 

Ülemaailmsetest suundumustest, mis senist olukorda mõjutavad ning uusi perspektiive loovad, 

rõhutame järgmist: 

 info- ja kommunikatsioontehnoloogia arengu ja liberaalse majanduse tulemusena süveneb 

globaliseerumine. Kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu mobiilsuse tulemusena võivad maakera 

eri piirkondades leida aset kiired muutused. Uus lisaväärtus ei teki enam niivõrd 

loodusressursside kasutuselevõtust ja massitööst, kui teadmistest, oskustest ja isiksuse 

omadustest, mis mõjutavad kapitali kasutamist, suunavad tehnoloogia arengut ja 

iseloomustavad tööjõu kvaliteeti. 

 Piirkondliku stabiilsuse tagajaks ja edukuse eelduseks saab üha enam haritud ja kvalifitseeritud 

tööalaseid oskusi omav elanikkond, kes suudab tagada produktiivse tootmise, käivitada 

elukestva õppesüsteemi, paindliku majanduskeskkonna ja rakendada teadus- ja 

arendustegevuse piirkonna uuenemisvõime tagamiseks. Olulised on uudsed lahendused, 

konkurentsivõimelisuse tõstmine, mitte vanade ideede kaitsmine ja läbiproovitu kopeerimine. 

 Konkurentsivõime hakkab üha enam sõltuma rahvusvahelistumisest ja võrgustatusest. 

Rahvusvahelises tööjaotuses ei tee ilma üksikud omavalitsused, vaid piirkonnad. Kuna 

riigipiirid kaotavad oma senise tähtsuse, võivad senised mõjusfäärid muutuda. Tekkivate 

võimaluste taustal ei ole otstarbekas naabreid käsitleda konkurentide, vaid partneritena, 

kellega koos võib saavutada rohkem kui üksi. 

 Avatus ja koostöö eeldavad infovahetust, mis toimib ainult kaasaegse info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia olemasolul ja rakendamisel. Logistika, allhanketööde, koolituse 

jt. valdkondades ei tähtsustu mitte sektoriaalne vaid funktsionaalne tööjaotus. Tähtsustub 

strateegiliste koostööpartnerite väljasõelumine ja avaliku-, era- ja mittetulundussektori 

koostöö. 

 Aktualiseeruvad säästva arengu põhimõtted. Ressursside piiratuse tõttu eelistab üha rohkem 

inimesi keskkonnasõbralikku elu- ja tootmiskeskkonda, millest saab olulisemaid 

konkurentsitegureid ja elukvaliteedi näitajaid. Elada säästvalt tähendab austada sotsiaalse 

õigluse printsiipe ja ökosüsteemi taastumis- ja taluvusvõimet. Seadusandluse ja avalikkuse 

survel hakkavad neid põhimõtteid üha enam järgima tootmisettevõtted, olles sunnitud 

tegevuse kuludesse kalkuleerima ka looduskeskkonna kahjulike mõjude heastamise. 
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Eestisisesed mõjurid 

Tõstamaa valla tulevikku ei saa vaadata lahus Eesti ühiskonnas toimuvast. Kuigi Eesti 

spetsialiseerumine Läänemeremaade majandusruumis on veel käimas, on sotsiaalne ja majanduslik 

ebastabiilsus oluliselt vähenenud. Selgemaid piirjooni on hakanud võtma Eesti geopoliitilisest 

asendist tulenevad sotsiaal- ja majanduselu ning ruumikorralduse muutused. 

Olulisemad neist on: 

 Eesti omariikluse taaskehtestamine, turumajanduspõhimõtete rakendamine ja 

välismajandussidemete ümberorientatsioon Idast Läände, mis mõjutab Eesti geopoliitilist 

positsiooni, poliitilisi ja majandussuhteid naabritega. 

 Majanduse erastamine ja ümberstruktureerumine, mis on toonud muutusi tööhõives, 

rahvastiku paiknemises ja transpordilogistikas. 

 Demograafiliste protsesside kiire muutumine – sündivuse langus, negatiivne iive, elanike arvu 

vähenemine ja elanikkonna vananemine. Vanusestruktuuri halvenemisest tulenevalt 

rahvastikukoormus Eestis kasvab – tööealiste osatähtsus elanike koguarvus langeb. 

 Välissuhtluse globaliseerumine, mis avaldab mõju inimestevahelisele suhtlusele, turismi 

arengule, kaubavahetuse mitmekesistumisele ja välisinvesteeringute võimalusele. 

 Telekommunikatsioonide areng ja inimeste autostumine, mis kiirendab info liikumist ja 

suurendab inimeste mobiilsust. 

 Regioonide konkurentsivõime eristumine investeeringute saamiseks ja osalemiseks 

rahvusvahelises koostöös. Eelistatumad on suuremad linnad, transpordikoridorid ja 

turismipiirkonnad. Elukvaliteedi erinevused leibkonniti ja piirkonniti süvendavad 

osasaamisvõimaluste erinevust ühiskondlikest hüvedest. 

 Eesti liitumine Euroopa Liidu ja NATOga ühtlustavad seadusandlikku baasi Lääne-Euroopa 

riikidega, suurendavad riiklikke kulutusi töökeskkonna loomisele, sotsiaalhoolekandele ja –

kindlustusele ning relvastusele.  Kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu  vaba liikumine toimub 

sinna, kus on kõrgem majandusaktiivsus. Uute liikmete abiprogrammid annavad  täiendavaid 

võimalusi elatustaseme ühtlustamiseks naaberriikidega. 

 Venemaa jätkuv mõju Eesti arengule. Venemaa majanduslik ja poliitiline areng määrab tema 

sidemed teiste riikidega, soodsa arengu korral on Eestil võimalused transiitkaubanduseks ja 

oma toodete ekspordiks. 

 

Maakondlikult asub Tõstamaa koos Kihnu ja Varblaga nn. Lääneranniku majandusruumis. 

Mitmeid probleeme on võimalik ja otstarbekas lahendada ühiselt.  

 

Integreerumisel maailmamajandusse tuleb Eestil teha aktiivseid samme majanduslike ja poliitiliste 

partnerite leidmiseks. Euroopa Liidu, läänemereregiooni ja Venemaa koostöös on Eestil oma 

koht. Infotehnoloogia otsustav rakendamine, keskkonnasõbralik tootmine ja elamine, õppimine, 

teaduse, arendustegevuse ja tootmise põimumine ning elukvaliteedi tähtsustamine loovad eeldused 

Eestis hinnatava ettevõtluskliima ja elamismiljöö kujundamiseks. 
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1. Üldinfo  
 

1.1 Geograafiline asend 

Tõstamaa vald asub Pärnumaa edelaosas Liivi lahe rannikul. Pindala on 261 km2, elanike arv on 

1387 (01.01.2014).  

Naabervaldadeks on Kihnu, Varbla, Koonga ja Audru. Maakonna keskusest Pärnust asub 

Tõstamaa 48 km kaugusel. Suurem sadam on Lao külas asuv Munalaiu sadam, sealt toimub ka 

laevaühendus naabervalla Kihnu saarega ja Tõstamaa valla asustatud saare Manilaiuga.  

Tõstamaa valda läbivateks suuremateks maanteedeks on Audru – Tõstamaa - Nurmsi ja Tõstamaa 

- Tõhela - Kalli maantee. 

 

1.2 Valla kujunemine 

Nimetus “Tõstamaa” tähendab kõrget maad, mis on kõlblik põlluharimiseks. Tõstamaa piirkonda 

on üldisemalt mainitud Liivimaa kroonikas nimetusega mereäärne maa. Esimesed kirjalikud teated 

“Tõstamaa” kohta pärinevad 1242.a, mil lahendati maatüli Lääne-Saare piiskopkonna ja ordu 

vahel. Maade jagamisel jäi ordule 2 tolleaegset kihelkonda: Cotze (Tõhela, Tõstamaa, Varbla 

aladel) ja Sorwe (Seliste, Pootsi, Audru aladel). Teineteisest eraldasid kihelkondi Päraküla 

põlismetsad. 1534. aastal mainitakse esmakordselt ka teisi valla piirkondi - Tõhela, Ermistu, 

Pootsi, Liu ja Värati. Rootsi aja alguse revisjoni järgi leiab mainimist juba 13 tänapäevalgi tuntud 

küla ja Tõstamaa kroonumõis. 

Igas mõisas oli oma vald – Pootsi, Seli, Tõstamaa ja Kastna. Kuna Tõhela kuulus Tõstamaa 

mõisale, siis seal oma valda ei olnud. 1866. aasta Balti vallaseadus kaotas mõisate võimu valdade 

üle. Seadus sundis valdasid ise majandama, see kutsus esile aga valdade ühinemised. 1891.a. 

ühines Pootsi Seliga ja 1893. a. Kastna Tõstamaaga.  

1. aprillil 1939. aasta valdade reformiga liideti Tõstamaaga Saulepi valla Rammuka, 

Rammukametsa, Suurtüki ja Jäärumetsa külad ning Vaiste asundustalud. Kihnu “ülemerevaldus” – 

postitalu anti Seliste vallale. Kolhooside liitmisega tuli Soomra Tõstamaale, Soomra tagasi 

andmisel Audrule 1964. a. läks sinna ka Murru küla. 

1971. a. likvideeriti Seliste (1926. aastani Seli) külanõukogu, enamus alast liideti Tõstamaaga. 

Liu, Koti, Marksa ja Karuga küla liideti Audruga. Pindalalt on praegune Tõstamaa vald peaaegu 

sama suur kui sõjaeelsed Seliste ja Tõstamaa  kokku, elanikke on aga 2,5 korda vähem. 

Külanõukogu muutus ametlikult vallaks 17. juunil 1992. 
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1.3 Territooriumi jaotus. 

Valda kuulub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh. asustatud saar Manilaid ehk Manija (kihnu keeles 

Manõja). Asustus on ebaühtlane – alevikus elab 706 inimest, Pärakülas, Kõpu ja Peerni külas vaid 

18 inimest.  

Valla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna  

kolmanda astme keskustest. Lisaks Tõstamaale on vallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad 

Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. 

Elanike keskmine asustustihedus on 6,1 in/km2. 

Järgnevas tabelis on toodud valla sisene keskuste ja tagamaade jaotus.  
Kolmanda 

astme 

keskus 

Teise astme 

keskus 

(kant) 

Esimese astme 

keskus 

Küla/alevik 

 

Elanike arv külades 

   01.01.1997 01.01.2000 01.01.2007 31.12.2011

* 

01.01.2014 

Tõstamaa        

 Tõstamaa   923 921 812 646 705 

  1.  Tõstamaa 700 706 608 483 527 

  2. Värati 54 52 51 22 23 

  3. Lõuka 49 45 50 43 46 

  4. Ermistu 73 72 59 53 60 

  5. Tõlli 47 46 44 45 49 

 Kastna   134 138 115 89 99 

  6. Kastna 73 76 60 44 53 

  7. Rammuka 26 32 21 21 20 

  8. Ranniku 35 30 34 24 26 

 Seliste   142 155 172 155 168 

  9. Seliste 119 137 156 143 158 

  10. Päraküla 23 18 16 12 10 

 Pootsi   313 299 275 208 241 

  11. Pootsi 99 101 91 75 76 

  12. Peerni  18 9 24 27 

  13. Lao 77 48 54 29 29 

  14. Kõpu  18 7 9 14 

  15. Kavaru 96 72 66 40 48 

  16. Manija 41 42 48 31 47 

 Tõhela   248 248 215 156 169 

  17. Tõhela 84 87 69 32 40 

  18. Männikus

te 

111 103 115 90 98 

  19. Kiraste 23 27 12 15 15 

  20. Alu 30 31 19 19 16 

 Vald kokku  1760 1761 1592 1254 1387 

  

 

 

 



 

9 

1.4  Rahvastik  

Tõstamaa vallas elas seisuga 01.01.2014 1387 elanikku, neist naisi 729 ja mehi 723. Vanuse järgi 

on liigitatud valla rahvastik nelja vanuserühma:  

 

 

 2000 2007 2011* 2014 

Vallaelanike arv 1761 1592 1254* 1387 

naised 902 787 635* 729 

mehed 859 805 619* 723 

s.h.     

koolieelikud (0-5a) 115 67 57* 63 

s.h tüdrukud 56 34 28* 32 

poisid 59 33 29* 31 

% valla rahvastikust 6 4 5* 5 

kooliealised (6-15) 281 150 127* 98 

s.h tüdrukud 156 66 59* 48 

poisid 125 84 68* 50 

% valla rahvastikust 16 9 10* 7 

tööealised 983 1025 739* 886 

(16-64) naised 428** 476** 344* 391 

(16-64) mehed 555** 549** 395* 495 

% valla rahvastikust 56** 65** 59* 64 

pensionärid 382** 350** 331* 340 

(>65) naised 262** 211** 204* 204 

(>65) mehed 120** 139** 127* 136 

% valla rahvastikust 22** 22** 26* 24 

  

*statistikaameti rahvaloenduse andmed. 

**pensioniealiste vanus on muutunud. Arv tuleneb vastaval aastal kehtinud pensionieast. 

 

51%  valla rahvastikust elab Tõstamaa alevikus. Suuremad külad on Seliste ja Männikuste.  

Väikseima elanike arvuga on Päraküla küla.  

 

Võrreldes 2007 aastaga on koolieelikute osakaal vallarahvastikus jäänud samaks. Põhikooliealiste 

laste osakaal on 2% võrra kahanenud.  Tööealiste osakaal on 1% võrra kahanenud. Vaatamata 

sellele on see endiselt Pärnumaa valdade seas küllaltki kõrgel tasemel, jäädes näiteks samale 

tasemele Pärnu linnaga. Pensionäride osakaal vallarahvastikus on 2% võrra tõusnud. 
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Suremus ja sündimus (Rahvastikuregister 01.01.2014) 

 

 Sündimus Suremus  

1996 18 30 -12 

1997 17 18 -1 

1998 20 29 -9 

1999 17 21 -4 

2000 16 25 -9 

2001 13 25 -12 

2002 10 16 -6 

2003 18 24 -6 

2004 13 19 -6 

2005 13 21 -8 

2006 11 16 -5 

2007 9 30 -21 

2008 23 27 -4 

2009 10 25 -15 

2010 14 17 -3 

2011 15 12 3 

2012  11 29 -18 

2013 12 18 -6 

 

 

Rahvaarv erinevatel aastatel: 

 

1970 – 2268  1994 – 1777  1997 – 1760  2000 - 1761 

1979 – 1971  1995 – 1775  1998 – 1764  2001 - 1742 

1989 – 1722  1996 – 1756  1999 – 1765  2002 - 1737 

 

2003 - 1696  2006 – 1637  2009 - 1537  2012 – 1452 

2004 - 1672  2007 – 1592  2010 – 1490  2013 – 1400 

2005 - 1646  2008 -  1571  2011 – 1467  2014 - 1387 
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1.5 Arengueeldused 

Tõstamaa valla arengueeldused tulenevad  külakoosolekutel-, töögruppides- ja volikogus  

väljatoodud infost. 

 
Tugevused 

*Mitmekesine loodus - meri, saared, laiud, liigendatud 

rannik, kadastikud, järved, sood, rabad, mets, põllud 

*Ajalooline keskus  

*Hea infrastruktuur 

*Olemasolevad ettevõtjad 

*Võimalused ettevõtluse arendamiseks 

*Suhteliselt hea sotsiaalsfääri (kool, lasteaed, 

raamatukogud, hooldekodu, arstiabi) olemasolu 

*Oma kultuuriruum, suhteliselt aktiivne seltsielu, 

kohalik ajaleht 

*Kodukohta hindavad inimesed 

*Tingimused puhke- ja suvitusvõimaluste arendamiseks  

*Keskkooli olemasolu 

*Külaliikumine igas kandis 

Nõrkused 

*Ettevõtlike ja haritud inimeste vähesus 

*Eemalejäämine suurematest transpordikoridoridest 

*Noorte perede väljaränne 

*Tööstuse puudumine 

*Kohalike ressursse ei töödelda ümber kohapeal  

*Vähe eneseteostust võimaldavaid töökohti 

*Maksujõulise turu puudus / kaugus  

*Teede halb olukord 

*Teenuste vähesus 

*Ettevõtlusvõimaluste vähesus (hooned) 

 

Võimalused 

*Kohalike ressursside töötlemine kohapeal 

*Põllumajanduse arendamine 

*Metsamajanduse ja puidutöötlemise arendamine 

*Puhke- ja suvitusvõimaluste arendamine ja reklaam 

*Turismi arendamine  

*Tõstamaa mõisa külastuskeskuse arendamine 

*Tõhela ja Ermistu järve majandamine 

*Kalandus, kala töötlemine, kalakasvatus   

*Metsamarjade kasvatamine 

*Munalaiu sadama laiendamine  

*Kõigi väikesadamate väljaehitamine 

*Kaugtöövõimaluste loomine  

*Elukestvad õppimisvõimalused täiskasvanutele 

*Seltsielu arendamine 

*Käsitöö ja kutseoskuste arendamine 

*Külaliikumise elavdamine 

*Väliskontaktid 

*Maavarade kasutuselevõtt (savi, sapropeel, turvas jne) 

*Tehnoalade arendamine (Tõstamaa, Värati) 

Ohud 

*Elanike arvu vähenemine kuna maaelu võimalused 

jäävad alla linnade omale 

*Haritud inimeste lahkumine (ajude äravool), 

migratsioon (tulejad on juhuseotsijad) 

*Madal ja negatiivne iive 

*Noorte lahkumine linnadesse 

*Ettevõtlike inimeste vähesus/vähenemine 

*Töökohtade arvu vähenemine 

*Kalavarude vähenemine 

*Alkoholism, narkootikumid  

*Omavalitsuse kadumine  

*Merereostus   

*Järvede kinnikasvamine (Ermistu ja Tõhela) 

*Kooli ja lasteaia kadumine, infrastruktuuri 

nõrgenemine 

*Inimeste vähenemise tõttu seltsielu taandareng 
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2. Looduskeskkond 
 

Tõstamaa valla loodus on ainulaadselt mitmekesine. On soid, rabasid, luiteid, järvi, saari ja laide, 

liigirikast metsa- ja põllumaad, pikk rannajoon, poolsaared, rannaniidud jne. Looduse 

mitmekesisuse säilitamiseks on loodud mitmed kaitsealad. Rikkalik loodus on soosinud 

puhkemajanduse ja turismi jõudsat arengut. 

 

2.1 Loodusvarad 

Turvas  

Suured turbavarud asuvad valla kolmes suuremas soos: Ermistu, Tõhela ja Lindi soos.  

Ermistu soo pindala on 480 ha, millest turbamaardla moodustab 296 ha.  

Tõhela soo pindala on 1799 ha, sellest turbamaardla 1253 ha.  

Lindi soo pindala on 669 ha, sellest 74 miljonit tonni turbavarusid on arvel passiivse reservvaruna 

(sookaitseala).  

 
Liiv ja kruus 

Vallas on palju väikseid liiva ja kruusa leiukohti, enamus neist eramaadel. Suuremad varud asuvad 

Alul, kus on ka kaevandatud Alu-Murru ja Alu karjääridest. Praegu toimub kaevandamine 

Tõstamaa vallale kuuluvast Uue-Alu karjäärist. 

 
Rändkivi 

Rändkivi maavarana ei ole veel hinnas. Tõstamaa valla põllud ja niidud on väga kividerohked. 

Mõningal määral on kasutatud maaparanduse käigus kokku veetud rändrahne killustiku 

tegemiseks, sadamate ehituseks.  

 
Savi 

Savi leidub Tõhela-Ermistu nõo idaosas Ermistus, Lepaspää-Soomra tee ääres tasandikul, 

Laagitsa ümbruses, õhukese liivakorra all on savi Karuga ja Kõpu vahel, Lao külas ning Tõstamaa 

jõe ümbruses. 

Kunagised savimaardlad, mille baasil toodeti kuulsat Tõstamaa kollast fassaaditellist, pole 

tänapäeval kasutust leidnud.  

 
Sapropeel 

Tõhela järves leidub u 5 milj m3 järvemuda.  

Ermistu järves on 296 ha-l 2,2-3,2 m paksune järvemudalasund, mis jaguneb kaheks kihiks. 

Ermistu järve muda on tunnistatud Eesti Ravimudade Ekspertkomisjoni poolt ravimudaks.  

Praegusel ajal kaevandab muda AS Sapropeel. Turg muda müügiks on küllaltki kesine. Näiteks 

enamus sanatooriumite muda tuleb pigem Haapsalu lahest. Ravimuda kasutuseks tuleks leida uusi 

ideid ja lahendusi. 

 
Mets 

Tõstamaa vallas on metsamaad 12 862 ha, sellest: 

- tagastatud talu maadel 1661 ha,  



 

14 

- kasutusse andmata metsamaad 5937 ha,  

- metskondade metsamaad 5264 ha.  

Tagastatud talude maadel ja kasutusse andmata maadel kasvab enamuses lehtpuumets. Palju on 

soostunud alasid, mistõttu on metsa boniteet madal. Seetõttu on ka metsa hooldamine ja 

metsaraie raskendatud (Jäärumetsa). Kuusemetsa on vähe ja see on tugevate põdrakahjustusega.  

Metsa raiutakse metsakorralduskavade järgi. Vähenenud on röövraiete arv. 

Riigimetsa haldab Vändra metskond. Metsad on hea boniteediga. Suur osa metsade 

maaparandusvõrgustikust on rekonstrueeritud.  

Aastane metsa juurdekasv on valla teritooriumil ca 42 000 tm . Aastane koguraie on senini olnud 

alla 50000 tm , seega suurt üleraiet ei ole toimunud.  

2.2 Fauna 

Tõstamaa valla jahimaad koosnevad peamisel kahest hoolduspiirkonnast, mida rendivad riigilt 

Tõstamaa jahiselts (hooldatav territoorium on 12 660 ha) ja Seliste jahiselts (8 240 ha). Valla 

piiridesse jääb ka Varbla Jahiseltsi jahimaad 6 052 ha ulatuses ja Kihlepa-Lindi jahimaad ca 2950 

ha. Loomade arvukuse üle peetakse arvestust jahindusorganisatsioonides.  

 

Probleem on tekkinud looduskaitse all oleva kõrega. Kõre on II kategooria Punasesse Raamatusse 

kantud ohualt liik ning rahvusvaheliselt rangelt kaitstav kahepaikne. Manijal on üks eesti 

tähtsamaid kõreasurkondi. Kõre kaitse korraldamine on võimalik ainult rannaniitude taastamise ja 

taaskasutuselevõtu kaudu. Käesoleval hetkel üks tugevamaid kõreasurkondi paikneb Alu 

karjääris, mis on konnauurija R. Rannapi sõnade kohaselt viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. 

 
Kalad 

Ermistu järves on ülekaalus sega- ja põhjatoidulised kalad. Põhilised kalad on roosärg, ahven, 

särg, nurg, latikas, leidub ka linaskit, haugi, kokre, angerjat. 1950. aastatel oli järves esikohal 

latikas. Vaatamata vahepeal toimunud Ermistu järve manipuleerimisel on tänapäeval latikas 

endiselt domineerivam liik, keda püütakse järvest kõige rohkem. 2009 aastal püüti Ermistu järvest 

kokku  

Tõhela järve kalastikus domineerib tänapäeval neli kalaliiki: ahven, linask, särg, haug. 1960. 

aastatel domineerisid järves linask ja haug, järgnes ahven. Esinesid kiisk, särg, roosärg, luts, 

vingerjas, angerjas. 1933. a. olevat järves olnud palju latikat. 1962.a. lasti järve hõbekokre.  

Järvede perspektiivseks kalaproduktiivsuseks on hinnatud 10-20 kg/ha. Tõhelas on see praegu 

hinnanguliselt alla 5 kg/ha. 

Mõlemad järved on munitsipaaljärved ja tunnistatud avalikult kasutatavateks. Järvedele kehtib 

munitsipaalveekogude kalapüügikord. 

Liivi lahes on ca 50 kalaliiki, neist tööndusliku tähtsusega 20 ümber. Laht on suhteliselt kõrge 

kalaproduktiivsusega - 20-30 kg/ha aastas. Olulisemaks liigiks on räim, suuremaid ja stabiilsemaid 

saake annab kevadkuderäim (vähemalt 50% väljapüügist). Kihnu-Manija ja Tõstamaa ranniku 

vahelised 4-5 meetri sügavused alad on kevadkuderäimele eriti soodsad kudemisalad. Liivi lahe 

jaoks järgnevad olulisuselt kiviluts, tursk ja koha. 

Tõstamaa-Varbla ranniku madalamates vetes leidub haugi. Samas piirkonnas leidub veel siiga, 

angerjat, lesta ja vimba, meritinti, ogalikku. 
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Linnud 

Liivi laht on Läänemere piirkonna üks tähtsaimad veelindude talvitusalasid ja rändepeatuspaiku. 

Lahe kirdeossa (Kihnu väin koos Pärnu lahega) madalaveelisse akvatooriumi jääb üks suurimatest 

veelindude koondumispaikadest Eesti vetes. Kihnu väin on rahvusvahelise tähtsusega linnuala (A4 

ja B2) – üle-euroopalise tähtsusega lindude koondumispaik ja Euroopas ohustatud lindude 

pesitsusala. 

Lisaks merelindudele on Kihnu väina rannikualad väikeluige, laululuige, valgepõsklagle, viupardi 

ja sõtka oluliseks rändeaegseks peatuspaigaks. 

Kihnu väina madalikud on tähtsaks sulgimiskohaks kühmnokk-luigele, sõtkale ja kormoranile, 

rannaroostikud partidele, hallhanele ja sookurele. 

 

Lao piirkonnas toimub sügisel arvukas vee- ja maismaalindude läbiränne. Lao on eriti soodne paik 

röövlindude, tuviliste ja värvuliste sügisrände uurimiseks. Lao linnuvaatluspunktis on aastatel 

1980-1999.a. rõngastatud üle 200 000 linnu.  

2.3 Veekogud 

Jõed, ojad, peakraavid 

Tõstamaa valla suuremateks ja tähtsamateks kalakudejõgedeks on Tõstamaa jõgi, Männiku oja, 

Tõrvanõmme kraav, Künnimaa oja. Kõik suuremad jõed (>25 km2 valgalaga) on tunnistatud 

avalikeks veekogudeks. 

Järved  

Ermistu järv asub Tõstamaa alevikust ligi 2 km põhjapool. Järve pindala on 480 ha (maakonna 

suurim järv), suurim sügavus on 3 m , pikkus 4 km ja laius 1,5 km. Väljavool toimub läbi 

Tõstamaa aleviku voolava Tõstamaa jõe kaudu. Järvel on kala- ja puhkemajanduslikud eeldused ja 

suur tähtsus mudavaruna. Muda on tunnistatud ravimudaks. 

Tõhela järv jääb 2 km Ermistu järvest põhja poole, suurus on 407 ha (suuruselt maakonna teine). 

Järv on kõigest 1,5 m sügavune (keskmine 1,3 m), 3 km pikk ja 2 km lai. Väljavool toimub 

loodeservast Paadrema jõe kaudu Väinamerre. Järv on tähtis mudavaruna ja maastikuelemendina.  

Meri  

Tõstamaa valla piiri moodustab peaaegu 50 % ulatuses merepiir Liivi lahega, täpsemalt Kihnu 

väinaga. Rannikut liigestavad mitmed poolsaared, maaninad ning lahed. Valda kuulub ligi 50 

väiksemat saart-laidu. Suuremad neist  on valla ainuke asustatud saar Manilaid ja Sorgu, Heinlaid 

ja Kiveslaid. Looduskaitse all on kokku 12 saart-laidu. Meri on madal ja kivise põhjaga. Paljud 

rannaalad on kasvanud roostikku ja on  inimestele ligipääsmatud. 

2.4 Maastikud  

Puhkemaastikud 

Tõstamaa vallas on palju kohti, kus võib mõnusalt aega veeta, käia ujumas ja nautida looduse ilu.  

Valla põhjapiiril asub liigirikka taimestikuga Nätsi-Võlla raba, läänepiiril Lindi sookaitseala, on 

kaks suurt kala- ja mudarikast järve – Ermistu ja Tõhela. On põlismetsa, liivaluiteid, jõgesid. 

Rannajoon on liigendatud lahtede, poolsaarte, ninade ja otstega. On madalat ja kõrget kallast, 

rannaniitusid, kivikülvi, veidi liivast randa. Vallas asub asustatud saar Manilaid e. Manija, suurem 

asustamata saar Sorgu ning hulgaliselt väikseid laide. Seega on head looduslikud tingimused 

puhkuseks. Omaette puhkepiirkonnaks on kujunemas Kastna oma  kauni kadastikuga.   
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Pärandkultuurmaastikud 

Vallas on hulgaliselt pärandkultuurmaastikke, mis aastate jooksul on hakanud võsastuma, roogu 

kasvama. Täpsemalt keskendub olukorra võimalikele lahendustele Kihnu väina merepargi 

kaitsekorralduskava. Samuti on need alad märgitud valla üldplaneeringus kui väärtuslikud 

loodusalad.  

- Kastna kadastik  

- Värati – Suti rannaniit  

- Värati rannaniit  

- Pootsi rannaniit  

- Kavaru Nuki Pootsi Saksanina rannaniit  

- Lembra - Kilgi rannaniit  

- Pootsi sanglepik  

- Ermistu –Tõhela soode kompleks  

- Viruna (Tamnemaa) puisniit 

- Viruna Keskmetsa puisniit  

- Kiraste Pori puisniit  

- Värati Suti puisniit 

- Väänja männiku puisniit  

 

Tehnomaastikud  

Tehnomaastikeks peame antud tekstis vanu karjääre, kust on kunagi kaevandatud, kuid  mis 

vajaksid rekultiveerimist: 

 Murru 

 Alu-Murru II 

 Kastna nina 

 Sööni 

 Päraküla 

Säilitamisele kuuluvad alad ja vajalikud majandamispiirangud Kihnu Väina Merepargi piirkonnas 

määrab Kihnu väina merepargi kaitsekorralduskava.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kaitsealused ja kaitset vajavad alad ning üksikobjektid 

Vallas on hulgaliselt looduskaitsealuseid objekte. Säilitamisele kuuluvaid objekte/alasid, kaitsmise 

meetmeid, nende kaitsetsoone käsitleb üldplaneering.  
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Looduskaitsealune objekt Pindala (ha) Kaitse alla 

võtmise aeg 

Lindi sookaitseala 601 1981 

Tõstamaa laiud (9): 21,4 1976 

Heinlaid 1362   

Kiveslaid 1370   

Nimetud laiud 1363-1369   

Manilaid 1377 201,3 1991 

Annilaid 1381   

Sorgu saar 1382 3,4 1991 

Liigikaitseala 30 1958 

Kuldkinga kasvuala Alus 4 1976 

Jugapuu kasvuala 

Tõstamaal 

37 1958 

Pootsi kooli park 4,9 1959 

Tõstamaa park 15 1958 

Kotkakivi (Manija 

Kokkõkivi) 

Ü-15,1 1938 

Kastna tammed Ü-5,5; 3,8; 3,35;  

k-17,18,19 

1938 

Võhmaküla mustlepp  1991 

Tõrvanõmme mänd  1991 
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Looduskeskkonna probleemid 

Loodusvarad 

 Puudub täpne ülevaade loodusvarade ja nende kasutamisvõimaluste kohta 

 Puudub maa-ainese ja maavara (kruusa, liiva) kaevandamise kord vallas 

Fauna 

 puudub  täpsem ülevaade piirkonna loomastiku kohta 

 puudub ülevaade kalapüügi, jahinduse kohta 

 kalavarude vähenemine 

 kalade röövpüük 

 kõre kadumine Manilaiult 

Veekogud 

 Järved kasvavad kinni 

 Puuduvad korrastatud supluskohad 

 Mere äär roostub ja võsastub  

Maastikud 

 Vallas on vähe korrastatud puhkepaiku 

 Karjatatavate loomade vähenemise tõttu rannaniitude võsastumine ja roogu kasvamine. 

 Puisniitude võsastumine 

 Rekultiveerimata endised karjäärid 

Kaitsealused ja kaitset vajavad alad ning üksikobjektid 

 Alad ja objektid on tähistamata 

 Puuduvad viidad 

 

Looduskeskkonna arengut soodustavad tegurid 

Loodusvarad 

 mitmete loodusvarade olemasolu 

 metsa suur osatähtsus 

Fauna 

 pikk rannajoon ja suhteliselt kalarikas meri 

 kalarikkad järved 

 kehtiv kalapüügikord järvedel 

 linduderohke Kihnu väin ja rannikuala 

Veekogud 

 Ermistu ja Tõhela järv  

 Jõed on tähtsad lõheliste kudemisalad 

 Järved ja meri on kalarikkad  

Maastikud 

 perspektiivsete puhkemaastike rohkus 

 pärandkultuurmaastike rohkus 

 Kihnu väina merepargi loomine 

Kaitsealused ja kaitset vajavad alad ning üksikobjektid 

 objektide rohkus ja mitmekesisus 
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Looduskeskkonna arengueesmärgid 

Loodusvarad 

 loodusvarade säästlik ja heaperemehelik kasutatamine 

Fauna 

 järvede rikastamine kalamaimudega  

 kõre asurkonna säilitamine rannaniitude hooldamise läbi 

Veekogud 

 supluskohtade korrastamine 

 järvede kinni kasvamine peatamine 

 roo pealetungi peatamine 

Maastikud 

 Kihnu väina merepargi institutsiooni arendamine 

 pärandkultuurmaastike hooldatamine ja väärtustamine 

 Kastnasse maakonna tähtsusega puhkeala loomine  

Kaitsealused ja kaitset vajavad alad ning üksikobjektid 

 looduslike vaatamisväärsuste korrastamine, tähistamine 

 Viida süsteemi loomine 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

 2.1 Loodusvarad     

loodusvarade 

heaperemehelik 

ja säästlik 

kasutamine 

 Loodusvarade kaardistamine 

(infopanga loomine)  

asukoht, maht, omandivorm, kasutamis-

eeskirjad, kaevandamisõiguse andmine 

ühele ettevõttele 

 Loodusvarade kasutamise eeskirjade 

täitmise järelvalve 

Pidev 

 

 

 

 

Keskk.-

nõunik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Fauna     

Kalarikkad 

järved 

 Röövpüügi ohjeldamine, kontroll 

veekogudel 

 Kalavarude taastamine 

- järvede asustamine kalamaimudega 

- kaaluda vähkide populatsiooni 

taastamist Ermistu järves 

 Ermistu js Tõhela järvede 

veemajanduslik uuring 

pidev 

 

 

pidev 

 

Keskkonnai

nspektsioon 

 

Keskkonna-

amet 

 

Keskk.-

nõunik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIK 

 

 

 

KIK 

 2.3 Veekogud     

Looduskaunid 

puhtad veekogud 

 Transpordivahendite liikluse 

piiramine randades ja kontroll 

 Keskkonnanõuete ja heitvete 

juhtimise eeskirjade täitmise kontroll 

 Jõgede (Tõstamaa, Tõrvanõmme, 

Männiku, Künnimaa)  prahist 

puhastamine 

Keskkonnatehniliste rajatiste ehitamine - 

vt peatükk 3.1   

pidev 

 

pidev 

 

pidev 

 

 

 

vv 

politsei 

vv, keskkon-

nainspekts. 

vv 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

politsei 
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 2.4 Maastikud     

Kaunid 

puhkealad 

 mõiste “Puhkeala” määratlemine ja 

kaardistamine, väärtuslike 

loodusalade kaardistamine 

- asukoht 

- kirjeldus 

- omandivorm 

- säilitamiskava koostamine 

 puhkealade korrastamise 

organiseerimine 

 Supluskohtade tähistamine, 

korrastamine ja hooldus  

Vaiste, Kastna, Suti, Puti, Ermistu, 

Tõhela 

 pärandkultuurmaastike niitmise ja 

karjatamise toetamine 

 puhkekohtade tähistamine (lisada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidev 

 

 

Planeeringu

nõunik 

 

 

 

 

 

 

 

Vv  

Vv 

Vv 

 

Vv,  

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

Ve, KIK, 

fondid 

ve, 

projektid 

era 

 

Ve 

PRIA, 

fondid, 

KIK  

Korrastatud 

karjäärid 

 Alu karjääri rekultiveerimine 

 Alu-Murru karjääri rekultiveerimine 

 Väiksemate alade rekultiveerimine 

 Uue-Alu karjääri korrastamine  

 

2020 

  

 

 

KIK, VE 

 2.5 Kaitsealused ja kaitset vajavad alad 

ning üksikobjektid 

    

Kaunid 

looduslikud 

vaatamis-

väärsused 

 Valla  väärtuslike looduslike 

objektide täpsustamine 

- omandiprobleemide selgitamine 

- asukoha määramine 

- majanduspiirangute selgitamine 

- nende säilitamiseks kava koostamine 

- objektide tähistamine 

- viidasüsteemi loomine 

 Puhkekohtade väljaehitamine 

 

 

 

 

Pidev 

 

 

 

  

Vv 

 

 

 

 

 

vv 

 

Vv 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIK, VE 

 

Kaunid pargid  Tõstamaa pargi korrastamine ja 

hooldamine 

 Pootsi pargi hooldamine 

Pidev 

 

Pidev 

 

Vallavalitsus 

SA 

Tõstamaa 

mõis 

 

 Ve, KIK, 

projekt 

VE 
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3. Avalik sektor  

3.1 Elamu- ja kommunaalmajandus, keskkonnatehniline infrastruktuur 

 

Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 

Tõstamaa vallas on ühisveevarustus ja -kanalisatsioon Tõstamaa alevikus ja Tõhelas. Tõstamaa  

veesüsteemi varustavad 3 puurkaevu, millest kaks on reservis. Olemasolevate puurkaevude 

veetootlikkus vastab veevajadustele ja on olemas ka varu. Veetrasside pikkus on 4 km. 

Pumbajaamade olukord on rahuldav, samuti veekvaliteet. Ühegi kaevu vesi ei vasta Eesti joogivee 

standardile. Ületatud on lubatud piirid värvuse, hägususe, NH4, Fe, F ja H2S suhtes. Veekvaliteedi 

nõuete tagamiseks on alevikku varustavale KEK-i puurkaevule rajatud veepuhastussüsteem. 

Tõstamaa ühisveevärki haldab ja vett müüb OÜ Sufe.  

Tõstamaa alevikus on ühindatud kanalisatsioonivõrku ligikaudu 85% hoonetest. Aleviku 

puhastusseadmed valmisid 1998. aastal. Puhastusseadmed töötavad alakoormusega, kuna ei ole 

veel välja ehitatud kogu alevikku hõlmavat kanalisatsioonivõrku. Olemasolev kanalisatsioonivõrk 

osaliselt halvas seisukorras. Trassidesse voolab palju looduslikku vett, kanaliseeritava vee hulk 

kasvab suurvee ajal 5-6 korda. 

Tõhelas vee- ja kanalisatsioonisüsteemi haldab OÜ SuFe. Nii Tõhela puhasti kui osad trassid 

vajavad renoveerimist.  

Suur osa Tõstamaa elanikkonnast ja enamus valla inimestest saab joogivee salvkaevudest. 

Veekvaliteet on suhteliselt rahuldav. 

Puurkaeve on vallas kokku 52. Puurkaevude sügavus ulatub 22st 623 meetrini. Põhjavett 

võetakse enamasti siluri horisondist.  

Hajaasustuses kasutatakse puhastusseadmetest kogumiskaeve ja omapuhasteid, mille 

tühjendamisega tegelevad põllumajanduslikud ettevõtjad. Põhilisteks väljaveo kohtadeks kipuvad 

olema põllud. 

 

Probleemid 

 Puudub ülevaade salvkaevude vee kvaliteedi kohta 

 Puudub täpne ülevaade trasside asukohast ja olukorrast 

 Tõhela puhasti töötab ebaefektiivselt 

 Tõstamaa puhasti töötab alakoormusega (energiakulu) 

 Lõpetamata on aleviku kanalisatsioonivõrk 

 Nii osad kanalisatsiooni- kui joogiveetrassid on halvas seisukorras 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Alevikul on kaasaegne puhasti 

 Suur osa olemasolevatest trassidest on kaasaegsed 

 Aleviku hooned paiknevad suhteliselt kompaktselt, kogu aleviku kanaliseerimine ei nõua väga 

pikki trasse 

 

Arengueesmärgid 

 inimeste varustamine kvaliteetse joogiveega 

 kanalisatsioonisüsteemide välja ehitamine  

 kanalisatsiooni ja -veetrasside renoveerimine 
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 pumbamajade renoveerimine 

 eramajade joogiveesüsteemide toetamine 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Joogivee 

kvaliteedi 

parandamine 

 Aleviku joogiveetrasside 

uuendamine ja laiendamine 

parandamiseks ja uuendamiseks 

 Tõhela joogiveetrasside uuendamine 

ja laiendamine  

 Pootsi vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemi 

väljaehitamine 

 Kasutute puurkaevude 

tamponeerimine 

 

2022 

 

 

2019 

 

2016 

 

 

Pidev 

vv, Sufe 

 

vv, Sufe 

 

 

vv, Sufe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 

 

 

 

KIK, VE  

 

KIK, VE 

 

 

VE, KIK 

 

KIK, VE 

KIK, ve, 

projektid 

KIK, VE 

Aleviku 

kanalisatsiooni-

süsteemi välja 

ehitamine 

 Tõstamaa puhastusseadme, 

ülepumplate, veevarustus-süsteemi 

varustamine kaugvalveseadmetega 

 Purgimissõlme väljaehitamine 

2020 

 

 

2020 

Vv, Sufe 

 

Vv, Sufe 

 

Vv, Sufe 

 

 

 

 

 

 

 

KIK, VE 

Sufe 

Kanalisatsiooni-

trasside ja 

heitveepuhastite 

rekonstrueeri-

mine  

 Tõhela asula puhasti 

rekonstrueerimine  

 Tõhela asula kan.trassi 

rekonstrueerimine 

 Pootsi  puhasti rekonstrueerimine 

 Pootsi asula kan.trassi ja puhasti 

rajamiseks projekteerimine 

 Pootsi asula kan.trassi ja puhasti 

rajamine 

 Kanalisatsioonitrasside kaardi 

koostamine  

2019 

 

2019 

 

2016 

 

 

2016 

 

Pidev 

Vv, Sufe 

 

vv 

 

vv,  Sufe 

vv 

 

vv, Sufe 

 

Sufe 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ve, KIK 
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Jäätmekava 
 

Jäätmekava koostamisel on arvestatud Pärnu maakonna jäätmekäitluse arengukavaga (Entec, 

1998) ja Pärnu maakonna ohtlike jäätmete käitlussüsteemi arengukavaga (Masp, 1998) 

 

Olmejäätmed 

Tõstamaa valla piirkonda teenindab olmejäätmete äraveol kuni aastani 2017 AS Ragn-Sells.  

 

Taaskasutatavad jäätmed 

Kogutakse taaskasutatavaid jäätmeid. Valla suurematesse keskustesse Tõstamaale, Pootsi, 

Kastnasse ja Tõhelasse on paigaldatud pakendi-, paberi- ja klaasikonteinerid, mida üle paari kuu 

tühjendatakse. Tõstamaa jäätmepunktis on lisaks eelpool toodud konteineritele ka 

metallikonteiner. Arvestuslikult tekib valla keskuses keskmiselt 120 t taaskasutatavaid jäätmeid 

aastas, sellest 9 t vanapaberit ja pappi, 4 t metalli ja 12 t klaasi. Taaskasutatavaid jäätmeid saab 

ära anda ka Pärnus Paikre jäätmejaamas.  

 

Ohtlikud jäätmed 

Hinnangute kohaselt tekib olmelise päritoluga ohtlikke jäätmeid inimese kohta 4 kg aastas, seega 

kogu vallas üle 5,5 tonni aastas.  

Ohtlikuid jäätmeid saavad inimesed tasuta ära anda Tõstamaa alevis asuvas jäätmepunktis või 

Pärnus Paikre jäätmejaamas. Aeg-ajalt korraldatakse vallas ka ohtlikute jäätmete ringisid (KIK-i 

toel) 

 

Probleemid 

 Segaolmejäätmete hulka visatakse taaskasutatavaid jäätmeid 

 Ei toimu piisaval määral jäätmete sorteerimist 

 Vähe on konteinereid erinevate jäätmete jaoks 

 Taaskasutuse teadmiste vähesus 

 Ohtlike jäätmete äraandmise võimaluste vähesus (linnakaugus) 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Tõstamaa on tugikeskus 

 On kaasaegne jäätmete kogumise süsteem 

 On kehtestatud jäätmehoolduseeskiri 

 Tõstamaal on jäätmepunkt 
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Arengueesmärgid 

 

 keskkonnateadlikkuse tõstmine 

 jäätmehoolduseeskirja järgimine ja täitmise kontroll 

 Tõstamaa jäätmepunkti arendamine 

 Ohtlike jäätmete kogumissüsteemi täiendamine ja nende kogumisringide korraldamine 

 säästliku arengu seisukohalt jäätmekäitluse prioriteetide järgimine: 

- jäätmehulga vähendamine jäätmevaeste tehnoloogiate rakendamisega 

- jäätmete korduskasutus 

- jäätmete taaskasutus 

- jäätmete kompostimine 

 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Olmejäätmete 

teisese toorme 

kogumine 

 

 Kompostitavate jäätmete eraldi 

kogumine ja 

kompostimisvõimaluste 

parandamine 

 Jäätmete sorteerimisvõimaluste 

parandamine 

 

 

Pidev 

Vv 

vv 

 

 

 

 

vv 

 

 

 

 

 

 

KIK,VE 

 

 

 

 

Ohtlike jäätmete 

kogumine 

 Erinevate konteinerite soetamine: 

Vanad õlid ja õlikaltsud, värvid, lakid 

 Ohtlike jäätmete kogumisringi 

korraldamine kord aastas 

 Kogutud ohtlike jäätmete viimine 

kogumiskeskusesse 

pidev 

 

pidev 

 

pidev 

 

 

Vv 

 

vv 

 

Vv 

 

 

 KIK, VE 

 

KIK, VE 

 

KIK, VE 

 

 

 

Keskkonna-

teadlikkuse 

tõstmine 

 Heakorrakonkursi korraldamine 

 Kord kvartalis ajalehes vastavate 

artiklite avaldamine 

 Seminaride ja koolituste 

korraldamine 

pidev vv - 

 

- 

VE 

VE 

 

KIK, VE 

 

 

Tsentraalküte  
Tõstamaa alevikus on tsentraalküttel viis 18 korteriga elamut, üks 12 korteriga elamu, rahvamaja 

ja lasteaed. 10 korterit on omanike algatusel tsentraalküttesüsteemist välja lülitatud.  

Katlamaja on renoveeritud ja viidud üle hakkepuidu küttele. Varu võimalusena saab kütta õliga. 

Vanad soojatrassid on välja vahetatud.  
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Enamus hooneid ja elamuid, nii Tõstamaa alevikus kui vallas, on varustatud oma 

soojussõlmedega, põhilise kütusena kasutatakse puitu. Tõstamaa alevikus lõpetati 2000. a maist 

ebaökonoomsuse tõttu sooja vee tootmine, paljud on paigaldanud elektriboilerid. 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 köetavad objektid asuvad lähestikku 

 trassid asetsevad liivapinnases, kaod suhteliselt väiksed 

 

 

3.2 Hariduse ja noorsootöö arengukava  

 

Esimesed teated kooliõpetusest Tõstamaa vallas pärinevad kirikukirjadest. 1696 kirjutas 

Tõstamaa kirikuõpetaja aruandes, et 8 aasta eest saatnud Forselius Tartumaalt ühe kooliõpetaja 

Tõstamaale, kes õpetanud siin 2 talve 10 last. Seega alustas talurahvakool Tõstamaal 1688. 

Valla taastamisel 1992 tegutsesid vallas haridusasutustest Tõstamaa Keskkool, Pootsi Põhikool, 

Tõhela Algkool, Tõstamaa lasteaed ja Tõhela lasteaed. 

Arengukavas 2000-2006 seati eesmärgiks olemasolevate vahendite optimaalne kasutamine 

maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks. Tulenevalt laste arvu vähenemisest ja õpilastranspordi 

võimaluste suurenemisest tehti möödapääsmatud ümberkorraldused valla koolivõrgus. Aastal 

1998 liideti Tõhela Lasteaed ja Algkool, 2000 muudeti Pootsi Põhikool 6 klassiliseks, suleti 

Tõhela Lasteaed-Algkool ja viidi Pootsi ja Tõstamaa kool ühtsele juhtimisele, 2002 suleti Pootsi 6 

kl. kool. 

Muudatuste tulemusena on vallas kaks jätkusuutlikku haridusasutust – Tõstamaa lasteaed ja 

Tõstamaa keskkool. Olemas on asutuste pidamiseks vajalik arv lapsi, kvalifitseeritud 

õpetajatekaader, tegus abipersonal, normaalsed õpitingimused ja vajalikud vahendid, suuremad 

vaba-aja võimalused. Paranenud on õppetöö kvaliteet ja õpitulemused. Olemasolevaid ressursse 

kasutatakse efektiivselt. 

Tõstamaaa lasteaed tegutseb alates 1957. aastast kui alustati ühe rühma ja 15 lapsega. 1968. 

aastal koliti uude lasteaiahoonesse. 1982. a. avati lasteaia juurdeehitus. Praegu töötab lasteaias 3 

rühma 50 lapsega.  

 

Hetkeolukord  

Tõstamaa vallas on kaks haridusasutust - Tõstamaa keskkool ja Tõstamaa lasteaed. 

Tõstamaa Keskkool asub mõisa pea- ja tallidemajas, mille kapitaalremont ja restaureerimistööd 

lõpetati 2004. aastal. Õpilasi õpib koolis 150 (2014/2015 õ.-a. seisuga). Õpetajate kohad on 

täidetud erialale vastavate inimestega.  

Tõstamaa lasteaed asub spetsiaalselt lasteaia tarbeks mõeldud majas. Lapsi on 43 (2014/2015 õ.-

a. seisuga).  
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Probleemid 

 Võrreldes tehtava töö, nõutava haridusega ja riigi keskmisega õpetajate madal  palk. Pole 

võimalik valida õpetajat tehtava töö kvaliteedi järgi, konkurentsi puudumine õpetajakohtadele. 

 Remonti vajav lasteaiahoone 

 Tõstamaa keskkoolil puuduvad võimla ja korralikud tööõpetusruumid 

 Vanemate vähene kaasatus kooli õppe-kasvatusprotsessi 

 Osa vanemate ükskõiksus laste haridustee ja kasvatuse suhtes 

 Piirkonnas olevast tööpuudusest ja madalatest palkadest tingituna puuduvad paljudes kodudes 

normaalsed materiaalsed tingimused, mõjutab õpilaste perspektiivi õppimise ja tuleviku suhtes 

 Süsteemse noorsootöö puudumine vallas 

 Maagümnaasiumide ebaselge tulevik ja finantseerimine Eesti haridusmaastikul. 

 Vähesed täiskasvanute koolituse ja elukestva õppe võimalused vallas, puudub süsteemne 

elukestva õppe süsteem. 

 Nõrk õiguskord noorte seas, mittetervislikud eluviisid (joomine, suitsetamine) 

 Tagasihoidlikud vaba aja ja sportimistingimused vallas 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Alus-, põhi ja keshariduse omandamise võimalused vallas. 

 Komplekteeritud, kvalifitseeritud ja missioonitundega õpetajate kaader 

 Hariduse väärtustamise suurenemine  

 Ümberkorraldatud koolivõrk 

 Korralikku tööd võimaldava elementaarse materiaaltehnilise baasi ja hoonete olemasolu 

 

Eesmärgd 

 Võimaldada piirkonna lastele kvaliteetset, kaasaegset ja konkurentsivõimelist alus-, alg- põhi- 

ja gümnaasiumiharidust 

 Tagada kvaliteetne lasteaiateenus kõigile soovijatele 

 Tagada kaasaegne õpikeskkond Tõstamaa lasteaias ja Tõstamaa keskkoolis 

 Võimalikult mitmekülgne haridus, kontakt ja integreeritus ümbritseva maailmaga 

 Õppe-kasvatustöö sidusus kohaliku eluga, kohapealsete väärtuste ja võimaluste  tutvustamine. 

 Huvihariduse võimaluste suurendamine kohapeal 

 Avaliku- ja õiguskorra tugevdamine noorte hulgas, kriminaalpreventatiivne tegevus 

 Noorte vaba aja võimaluste mitmekesistamine vallas.  

 Tagada erivajadustega- ja puuetega laste õpetamine 

 Eelkutseõpe keskkooliosas (turism, keskkond)  

 Keskkooliosas diferentseerida ettevalmistus kõrgkooli astumiseks ja ettevalmistus eluks; 

süvaõpe, lisaerialad 

 Valla noorsootöö väljakujundamine ja arendamine, noorsootöötaja rakendamine, 

noorsoonõukoja moodustamine, süstemaatiline noorsooürituste korraldamine 

 Tihedam seos hariduse ja kasvatuse vahel, lastevanemate senisest aktiivsem kaasamine õppe-

kasvatusprotsessi 

 Luua täiskasvanutele võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks 

 Olemasolevate vahendite optimaalne  kasutamine maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks 
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Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Kvaliteetne, kaas-

aegse, konkurentsi-

võimelise alus-. 

alg-, põhi- ja 

keskhariduse 

võimaldamine 

piirkonnas  

 kvalifitseeritud õpetajatekaadri 

olemasolu tagamine 

 paindlik ja motiveeriv palga-

süsteem 

 õpetajate pidev enesetäiendus,  

kursisolek kaasaegsega, selleks 

vahendite eraldamine 

 õppetöö tulemuste, tasemetööde, 

aineolümpiaadide, konkursside 

ja ekasamitulemuste pidev 

analüüs 

 õpilaste ja õpetajate 

tunnustamis-süsteemi toimimine 

 tingimuste loomine süvaõppeks, 

aineringide töö, osavõtt 

olümpiaadidest jt. aineüritustest 

Pidev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asut. juhid 

 

 

 

Asutuste 

juhid 

 

 

Asutuste 

juhid 

Hoolekogud 

Vallavalitsus 

Haridusjhut 

Vallavalitsus 

Haridusjuht 

Vallavalitsus 

Õpetajad 

 RE, VE 

 

RE, VE 

 

 

Kaasaegse ja 

nõuetele vastava 

õpikeskkonna 

tagamine 

 Lasteaiahoone renoveerimise 

lõpetamine 

 Tõstamaa kooli võimla 

ehitamine 

 Käsitöökodade väljaehitamine 

mõisa tagatallidesse 

 Vajaliku inventari ja õppe-

vahendite olemasolu tagamine 

 Hoonete ja inventari korrashoid 

2015 

 

2020… 

2018… 

 

Pidev 

 

Vallavalitsus 

 

 

 

 

 

 

13 milj. 

 

VE, EL, 

Hasart 

 

Õpetöö 

integreeritus 

kohaliku eluga 

 Valla ajaloo tutvustamine 

 Loodusväärtuste külastamine ja 

tundmaõppimine 

 Omavalitsuse tegevuse 

tutvustamine 

 Valla ettevõtjate tegevuse 

tutvustamine ja edulood 

 Kohalike ettevõtlusvõimaluste 

tutvustamine 

 Õpilaste osalemine valla 

arendustegevuses 

Pidev Haridusjuht 

Asutuste 

juhid 

Õpetajad 

  

Mitmekesine 

haridus 

 Individuaalne töö andekatega 

 Osavõtt õpilasüritustest 

 Koostöö sõpruskoolidega 

 Õppereisid ja ekskursioonid 

(õpilased, õpetajad) 

 Keskkoolis auto-, turismi-, 

majandus-, loodus-,.käsitööõpe 

 Süvendatud IT 

 Eelkutseõpe (n. AO tunnistus , 

turismiala jne.) 

Pidev Haridusjuht   

Vanemate ja  E-kooli rakendamine  Haridusjuht   
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üldsuse kaasamine 

õppe-kasvatus-

protsessi. Kool-

kodu sideme 

tihendaamine. 

 Kooli-vanemate ühisüritused ja 

ettevõtmised  

 hoolekogude efektiivsem 

rakendamine 

 koolis vilistlasnõukogu 

töölerakendamine 

 koostöö arendamine valla 

asutustega 

 koolitused vanematele 

Hoolekogu 

Valla huviharidus-

süsteemi 

arendamine  

 huviringide töö jätkamine ja 

finantseerimine 

 kunstiõppe võimaldamine 

 tantsuõppe võimaldamine 

 muusikaõppe võimaldamine 

(puhkpillistuudio, laul, klaver) 

 õpilaslaagrid, töö-, puhke ja 

spordilaagrite korraldamine 

 spordiõpe (kergejõustik, 

võrkpall) 

 näiteringi tegevus 

Pidev Kultuurijuht  VE, 

RE, 

projektid 

Täiskasvanutele 

elukestvate 

õppimisvõimaluste 

loomine 

 Püsisüsteemi loomine keskkooli 

baasil (võimalikud alad IT, 

keeled, käsitöö- ja kodundus, 

majandusõpe, autoõpetus, 

turism,  kehakultuur jne) 

2008-... Vallavalitsus 

Haridusjuht 

SA Tõstamaa 

Mõis 

projektijuht 

 VE 

projektid 

Eri- ja täiendavate 

vajadustegaga laste 

õpetamine 

 Eri- ja täiendavate vajadustega 

laste väljaselgitamine ja neile 

sobivate õppimisvõimaluste 

leidmine 

 Psühholoogilise teenindamise 

tagamine 

 Logopeedilise teenindamise 

tagamine 

 Sotsiaalpedagoogi tegevus 

 Tõstamaa koolis kasvatusraskus-

tega õpilastele klassi tegevus 

 Valla aleealiste komisjoni 

tegevus 

 Õpilaskoduteenuse 

võimaldamine vajajatele 

Pidev 

 

 

Pidev 

 

Pidev 

 

Pidev 

Pidev 

 

Vajadu-

sel 

Pidev 

Sotsiaal-

nõunik 

 

 

 VE 

 

 

VE 

 

VE 

 

VE 

VE 

 

VE 

 

VE, RE 

Hariduse 

kättesaadavus 

 Õpilastranspordi korraldamine 

 Õpilaskoduteenuse 

võimaldamine vajajatele 

Pidev 

Pidev 

   

Noorsootöö 

korraldamine 

 Noortekeskuse töö 

finantseerimine 

 Noortevolikogu kaasamine 

noorsootöö korraldamisse 

Pidev Vallavalitsus 

Haridusjuht 

 VE 
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3.3 Sotsiaalhoolekanne  

 

 

 

Sotsiaalabi  
 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalteenuste, vältimatu 

sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine. 

 

 

Toimetulekutoetus 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Puuduse 

leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused vastavalt olukorrale nii sotsiaalteenuseid kui 

ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse 

leevendamise abinõud ei ole olnud efektiivsed. 

 

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Vastavalt 2014. aasta riigieelarve 

seadusele oli toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele 

liikmele ning 72 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.  

 

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja 

jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 

 

Sotsiaalhoolekande seadus sätestab kohaliku omavalitsuse õiguse toimetulekutoetust mitte 

määrata tööealisele ja töövõimelisele inimesele, kes ei õpi ega tööta ning on korduvalt ilma 

mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst. 
 

2013. aastal eraldati toimetulekutoetusi Tõstamaa vallas järgmiselt:  

 
 
TOIMETULEKUTOETUSED  

  Toetused 

kokku, 

eurot 

Toetus 

toimetulekupiiri 

tagamiseks, 

 eurot 

Täiendav 

toetus, 

eurot 

Toetus 

toimetulekupiiri 

tagamiseks 

rahuldatud taotluse 

kohta, eurot 

Täiendava 

toetuse 

osatähtsus 

toetustest, % 

Rahuldatud 

taotluste arv 

toimetulekupiiri 

tagamiseks 

2013             

Tõstamaa 
vald 

29705,36 29705,36    225 

 

 
TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE TAOTLUSED  
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  Rahuldatud 

taotluste arv 

kokku 

..tööotsijaga, 

töötuga, 

pikaajalise 

töötuga pere 

taotlused 

… ühe 

täiskasvanu

ga pere 

taotlused 

Rahuldatud 

taotlustes 

pereliikmete arv 

kokku 

…pereliikmete  

arvust lapsi  

....töötute 

pereliikmete 

arv 

2013             

Tõstamaa 
vald 

225 134 195 405 150 143 

 
TOIMETULEKUTOETUST SAANUD PEREKONDADE ARV 

  Kokku 1 

kord 

2 

korda 

3 

korda 

4 

korda 

5 

korda 

6 

korda 

7 

korda 

8 

korda 

9 

korda 

10 

korda 

11 

korda 

12 

korda 

2013                           

Tõstamaa 
vald 

243 6 8 1 7 3 3 3 0 0 1 0 9 

 
Toimetulekutoetus elaniku kohta oli 23,76 eurot. 

 

 

 

Registreeritud töötuid oli Tõstamaa vallas 2013 aastal Tööturuameti andmetel järgmiselt: 

 
REGISTREERITUD TÖÖTUD  

  Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets 

 8 10 11 12 13 9 6 6 8 11 12   

Tõstamaa vald   
2013 

35 38 34 29 25 22 25 29 28 23 25 28 

 

 

 

 

 

 

 

Vanurite hoolekanne 

 
Kehtiv üldine vanaduspensioniiga meestele on 63 aastat, kestab veel nn üleminekuaeg, mis 

tähendab, et naiste pensioniiga 63. eluaastast hakkab kehtima alates 2016.  

 Niisuguse arvestuse järgi oli 01.01.2014 seisuga vallas 343 pensionäri, neist 211 naist ja 132 

meest. Suhteliselt palju vanemaid inimesi elab Alu, Värati, Manija ja Kiraste külas (üle 40%  küla 

rahvastikust). 

 

Hoolekandeteenust vajavatele vanuritele osutatakse ööpäevaringset hooldust valla hooldekodus. 
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Hooldekodu 

SA Tõstamaa Hooldekodu asub endises kirikumõisa hoones, mis okupatsiooniajal on ümber 

ehitatud haiglaks. Peale haigla likvideerimist ehitati hoone ümber hooldekoduks. 2000-2004 on 

ehitatud kaasaegseks san-plokk, hoone siseelekter, köögiplokk, vahetatud välisvooder ja katus.   

Töötajaid on  13, 11 hooldustöötajat, kokk ja juhataja. 

Tõstamaa Hooldekodus on 01.01.2014 seisuga 40 hooldatavat, nendest: 

vanusega         kuni-59- 3 

60 -65  - 4 

71-75 - 8 

76.80 - 8 

81.85 - 5 

91.95 - 3 

                          üle 95 -1 

Hoolealustest voodihaigeid on 9, liikumishäiretega 14 ( kasutavad  liikumiseks abivahendeid). 

Hooldekodu kohatasu 2013 aastal on 500-560 eurot kuus. 

 

Probleemid 

 Hooldekodu kohtade vähesus 

 Tervisekeskuse ruumid asuvad korterites, puudub kompleksne asutus 

 Puudub hambaravi 

 Puudub eakate päevakeskus 

 Puudub dementsete hooldus 

 Puudub turvakodu (-tuba) perevägivallas kannatajatele 

 Puuetega inimestel  puudub juurdepääs asutustele (kaldteed, käsipuud) 

 Puudub invatraspordi teenus 

 Igapäevaelu toetamise teenuse puudumine psüühikahäiretega noortele  

 Suurenev erivajadustega laste arv 

 Pikaajaliste töötute rehabilitatsioon nõrk nende motivatsiooni puudumise tõttu 

 Tugiisiku teenuse osutamine kaugemates piirkondades 

 Vananev elanikkond 

 Tööpuudus, eelkõige sobivate töökohtade olemasolu puudus 

 Tööjõupuudus - oskuste puudumine, toetused on inimesed ära rikkunud 

 Osaline kätteõpitud abitus ning abitus kui elustiil 

 Madal haridustase soodustab töötust 

 Noored mehed – isad töötavad välismaal 

 Elatakse üle oma võimete 

 1-toaliste korterite vähesus 

 Alkoholism ning alkoholi tarvitamine järjest nooremate seas 

 Esmavajaduste rahuldamist raskendab ühistranspordi vähesus 

 Kiirabiteenuse kättesaadavus 

 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Hooldekodu olemasolu ja ööpäevaringne hooldamine hoolekandeasutuses 

 Kogemustega ja kompetentsed sotsiaaltöötajad 
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 Vallapoolne toimiv ja mitmekülgne toetuste süsteem 

 Tervisekeskuse, taastusravi ja koduõenduse olemasolu, tervishoiuteenuse kättesaadavus 

 Tervisekeskuse aparatuur võimaldab mitmesuguseid analüüse teostada kohapeal 

 Lasteaia ja keskkooli olemasolu 

 Hästi korraldatud õpilastransport 

 Lasteaia teenus on vallas hästi korraldatud, ka kaugematele piirkondadele 

 Sotsiaalvõrgustiku hea koostöö – kool, lasteaed, perearst, politsei, hooldekodu 

 Koolis töötab sotsiaalpedagoog 

 Erinevate koolituste pakkumine 

 Enamik vallaelanikke on aktiivsed ja iseseisvalt toimetulevad 

 Toimiv naabriabi 

 Toimiv töötute rehabilitatsioonisüsteem 

 Sotsiaalkorterite olemasolu 

 

Arengueesmärgid 

 Hooldekodu laiendamine ja kaasajastamine 

 Koduteenuse ja tugiisikute süsteemi laiendamine 

 Hooldekodu laiendamise baasil luua järgmised teenused: päevakeskus, turvatuba, 

pesemisvõimalus, supiköök 

 Puuetega inimestele juurdepääsu tagamiseks ehitada kaldteed ja käsipuud üldkasutatavatele 

asutustele ja ruumidele 

 Juhendaja koolitamine ja teenuse pakkumine vaimse puudega noortele (igapäevaelu toetamine 

ja toetatud töö) 

 Uue kaasaegse polüfunktsionaalse tervisekeskuse ja taastusravi ehitamine ning teenuse 

pakkumine: 

- Arsti vastuvõtt (2 perearsti) 

- Abiarsti vastuvõtt 

- Diagnostika (labor, röntgen, ultraheli, funktsionaaldiagnostika) 

- Väikekirurgia 

- Naiste, laste ja rasedate profülaktiline vastuvõtt 

- Taastusravi 

- Põhiliste ravimite müük 

- Õppe- ja täiendustöö 

- Hambaravi 

- Koduhooldusõe töö korraldamine 

- Meditsiinilise valve korraldamine piirkonnas 

 Erivajadustega laste toetamine, selleks vajalike spetsialiste süsteemi loomine ja koostöö 

toetamine 

 Pikaajaliste töötute tööharjumuste kujundamine 

 Suunata abivajajaid – anda õng, mitte kala. Toimetuleku õpetamine 

 Heitunud inimeste kaardistamine ja nende pidev innustamine 

 Luua ühiselamu tüüpi kortereid 
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 Koolituste korraldamine (ümberõpe, hingeabi) 

 Ennetada koolikohustuse mittetäitmist 

 Tunnustada sotsiaaltöötajaid 

 Koduõenduse edasiarendamine 

 Invatranspordi loomine 

 Apteegiteenuse parendamine 

 Motiveerida noori tulema kodukohta tagasi (tööle, elama) 
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Tegevuskava  
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Hooldekodu 

laiendamine 

 

 Juurdeehituse rajamine 

 Täiendavate teenuste 

väljaarendamine hooldekodu baasil – 

turvatuba, supiköök jmt. 

 

 

2017 

VV 

 

VV 

Sots.nõunik 

 

 

 

VE 

 

 

Uue tervisekeskuse 

rajamine 

 Tervisekeskuse ruumide 

projekteerimine 

 Uute ruumide remont 

 

2016 

VV+perearst 

 

VV+perearst 

 VE 

fondid 

Puuetega isikute 

sotsiaalhoolekande 

arendamine 

 Kaldteede ja käsipuude ehitamine 

 Vaimse puudega noorte juhendaja 

koolitamine ja teenuse pakkumine 

 Invatarnspordi loomine 

 

2018 

Sots.nõunik 

Sots.nõunik 

 

VV 

 VE 

Eluasemeteenuste 

arendamine 

 Sotsiaalkorterite remont pidev VV  

 

VE 

Toimetuleku 

toetamine 

 Koduteenuse ja tugiisikute süsteemi 

arendamine 

 Koolituste korraldamine toimetuleku 

õpetamiseks 

 Töötute rehabilitatsiooni 

korraldamine 

pidev 

 

pidev 

 

pidev 

Sots.nõunik 

 

Sots.nõunik 

 

Sots.nõunik 

 VE 
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3.4 Kultuur  

 

Kultuuri arengukava on koostatud üldplaneeringu küsitluste, külakoosolekutel toimunud 

analüüside ja mõttevahetuste, kultuuriasutuste, valla volikogu- ja valitsuse nägemuse põhjal valla 

kultuurielu olevikust ja soovitavast tulevikust. 

Käsitleme valla kultuurielu juhtimist ja korraldamist, rahvamaju, raamatukogusid, kirikuid, 

ühiskondlikke kultuuriorganisatsioone, vallalehte. 

 Ajalooline taust 

Tõstamaa vallal on pikaajalised kultuuritraditsioonid, on oma pooleteistsajandi pikkune 

kultuuriajalugu.  

LAULUKOOR oli Tõstamaal kirikukoori näol juba 1865. aastal. Laulmas käidi kuni 15 versta 

kauguselt kogu kihelkonnast. Uue sajandi algusaastail olid koorid Kastnas, Tõhelas ja Selistes.  

50.-60. aastatel tegutses Tõstamaal kirikukoor. 60-ndatel tegutses naiskoor. 1989. aastast 

tegutseb segakoor, mis viimastel aastatel on tegutsenud lünklikult. 

PASUNAKOORI asutas Tõstamaale 1891. aastal apteeker Blumenfeldt. Aegade jooksul on 

juhatamisega tegelenud köster, mitmed koolmeistrid, metsavaht ning kutselised muusikud. 1989. 

aastal alustas Rein Vendla koolipoistega pasunakoori taas ellukutsumist. Saavutati suheliselt hea 

tase, osaleti laulupidudel ja muudel üritustel. Juhendaja lahkumise järel oli pasunakoori tegevus 

taas soikumas. Seejärel tegutses Tõstamaal Mati Põdra juhendamisel Tõstamaa Puhkpillistuudio. 

Pasunakoori tegevuse Tõstamaal võib jagada perioodidesse: enne esimest ilmasõda, kahe sõja 

vahel, kuuekümnendad aastad, kaheksakümnendate algus (elluäratuskatsed) ja alates 1989. aastast 

kuni tänaseni. 

NÄITEMÄNGU esimesed ülesastumised olid 19. sajandi lõpus. Mängiti talu- või mõisaküünis, 

vahel ka vallamajas. Eriti agaralt tegeldi näitlemisega Selistes, kus 1908 asutati Seli Kirjanduse 

Ringkond. 1908-1940 õpiti selgeks 86 näidendit.  

Viimase 40 aasta jooksul on väikeste vaheaegadega Tõstamaal näitemängu mängitud.  

SELTSITEGEVUS sai alguse 1890. aastal karskusseltsi “Laine” asutamisega, kus tegutsesid ka 

sega- ja pasunakoor. 1900 käidi Pärnumaa esimesel laulupäeval. 

Hiljem tegeldi kultuuriga Tõstamaa Haridusseltsis, Seliste Kirjandusringis, Tõhela Noorsoo 

Seltsis, aga ka põllumeeste-, maanaiste- ja pritsimeeste seltsides, kaitseliidus jne. Kõik need 

organisatsioonid korraldasid äraelamiseks pidusid. 1940. aastal saadeti seltsid laiali ja loodi 

rahvamajad.  

Täna käib koos Tõstamaalt lahkunud noorte Lusti ja Lõbu Selts, korraldades mitmesuguseid 

üritusi. 

 

Hetkeolukord 

Tõstamaa Rahvamaja on valla keskne kultuuriasutus. 1988. aastal valminud majas asuvad 

universaalne saal kultuuri ja spordi tarbeks, saal-fuajee, nõupidamiste ruum, ringiruumid, 

bändiruum, dušširuumid ja kohvik. Maja kasutatakse pidude korraldamiseks, koosolekuteks, 

spordiüritusteks, näituste korraldamiseks, kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, spordiklubi 

üritusteks ja treeninguteks jne. 2010. aastal rajati EL struktuuritoetuste abiga rahvamajja ka 

noortekeskuse ruumid, kus on olemas mänguderuum, kööginurk, arvutituba ja puhkenurk.  

Maja on hõivatud, kuid ei rahulda täielikult praeguseid kultuuri ja sportimisvajadusi, kuna 

kultuurisündmuste läbiviimseks on amortiseerunud tehniline atribuutika, lava ning istekohad. 
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Probleemiks on suure saali akustika, mis muudab kontsertide ja etenduste kuulamise raskeks. 

Edasises perspektiivis on vajalik sportimiseks võimla ehitus Tõstamaa keskkooli juurde ja/või 

suure saali akustilise olukorra parandamine ning tehnilise pargi uuendamine, võimalusel maja 

kapitaalremont. 

Aastate jooksul on rahvamajas töötanud pasunakoor, segakoor, meesansambel, näitering, 

segarahvatants, neidude rahvatants, laste- noorte ja pensionäride liikumisrühm, väikeste perenaiste 

klubi, eakate klubi „Vokiratas“, ansambel “U ja U”, Pärnumaa Noortebänd 2009 „T69“ ning 

ansambel „REM+T2“.  

2015. a. töötavad rahvamajas naisansambel „Reedene rõõm“, segarahvatantsurühm „Viies ratas“, 

aeroobika, laulustuudio, bändikool, käsitööring, spordiklubi, näitering, folkloorirühm “Vokiratas”, 

eakate klubi, noortevolikogu, ansambel “Tule Taevas Appi”, ansambel „Hark“. Süstemaatiliselt 

osaleb rahvamaja tegevuses ca 110 vallaelanikku. Palgal on kaks töötajat. 

Rahvamajal on looduslikult kaunis kohas paisjärve ääres asuv vabaõhulava. Seal toimuvad 

jaanituled, laadad, kontserdid, vallapäevade jt. üritused.  

Tõhela Rahvamaja remonditi kapitaalselt 1999. aastal ja rahuldab sealse piirkonna 

kultuurivajadused. Majas on raamatukogu, koduloo muuseum, saal kultuuri ja spordi tarbeks, 

kaminaruum koos baari ja köögiruumiga ning dušširuumid. Rahvamajas tegutseb aktiivselt Tõhela 

Külaselts. 

Tõhela Päevakeskus 

Lisaks rahvamajale on Tõhelas endisesse meierei hoonesse Tõhela Külaseltsi eestvedamisel ning 

toetuste abiga loodud Tõhela päevakeskus. Hoones on saunaruumid, jõusaal, käsitööruum, laste 

mängutuba ja peosaal. 

Manija saarekeskus 

Endine Vaigu taluhoone kohandati 1999. aastal ümber külakeskuseks. Hoone oli olnud (1987 – 

1991) kasutusel koolimajana. Remonti toetas Saarte programm. Seoses Manija ja Kihnu 

tunnustamisega UNESCO poolt kaitstavaks Kihnu Kultuuriruumiks, ehitati külakeskus aastatel 

2007 – 2008 ümber saarekeskuseks, kus asuvad raamatukogu, internetipunkt, käsitöökoda, 

muuseumitoad, koosolekute ning pidude ruumid. Hoone välisküljele ehitati tantsulava.  Manija 

saarekeskuse ehitamine toimus Siseministeeriumi Kihnu regionaalprogrammi toel ning Tõstamaa 

valla kaasrahastamisel. Hoone ümberehitamisel osalesid aktiivselt Manija elanikud, kes talgute 

korras töötasid saarekeskuse ehitamisel ca 800 tundi. Saarekeskuses toimuvad süstemaatiliselt 

kihnu kultuuri toetavad üritused (konverentsid, näitused, filmi- ja muusikaõhtud jne). Muuseumi 

kollektsiooni kuuluvate unikaalsete käsitööesemete ning arhailiste tööriistade säilimise tagamiseks 

on kavas saarekeskuse abihoonena ehitada museaalide avahoidla. See projekteeritakse vastavalt 

saarele tüüpilise taluarhitektuuri stiilis endise Vaigu talu aida vundamendile. Avahoidla on ühtlasi 

saarekeskuse ekspositsioonimaja, mille eesmärgiks on alles hoida pärimuskultuuri ning  tõsta saare 

turismipotentsiaali. 

Manija saarekeskuses juurde on ehitatud ka hooned muuseumi rajamiseks. Hooned on hetkel 

täielikult välja ehitamata ja vajavad nende arendamiseks veel täiendavaid investeeringuid. 

Saarekeskuse omanikuks on Tõstamaa vald, see on antud Manõja Kultuuriseltsi kasutusse, kes 

koostöös sihtasutusega Kihnu Kultuuri Instituut tegeleb keskuse arendamise ning sisustamisega. 

Seliste Rahvamaja 

Seliste rahvamaja on ehitatud külarahva initsiatiivil 1913. aastal. Aktiivne kultuurielu toimus kuni 

70-ndate aastateni, siis soikus. 1997. aastal kohendati maja kohalikul initsiatiivil hädapäraselt, et 

oleks võimalik korraldada külaüritusi.  
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Seliste külatuba 

Seliste külatoas korraldatakse koosolekuid ja väiksemaid üritusi. Seliste piirkonna külaelu 

edendab MTÜ Seliste Selts. 

Kastna rahvamaja 

Tänu aktiivsele Kastna Külaseltsile on toetuste abiga 2010 -2014 ehitatud välja Kastna rahvamaja. 

Rahvamajas on olemas vajalik inventar ürituste korraldamiseks. Lisaks ruumile loengute ja pidude 

korraldamiseks on olemas ka köök. Olemasolevad ruumid ja inventar rahuldavad piirkonna 

vajaduse. Perspektiivis on planeeritud välja ehitada ka majutusruumid. 

Kavaru külakeskus 

Kavarus on rajatud endisest võrgukuurist külaürituste korraldamiseks külakeskus, kus tegutseb 

Kavaru Külaselts.   

 

Raamatukogud 
Tõstamaa vallas on 3 raamatukogu: Tõstamaal, Pootsis ja Tõhelas.  

Kõigis raamatukogudes on ka avalik internetipunkt. 

Tõstamaa raamatukogu asub keset alevit 2000. aastal remonditud ruumides. Lugejaid on 

01.01.2014 seisuga 367 sh. õpilasi 117, raamatute arv 18885, laenutuste arv aastas 6726. 

Külastajaid aastas sh AIP kasutusi aastas 6500. Raamatukogul on üks töötaja. 

Pootsi Raamatukogu asub 1997. aastal kapitaalselt remonditud Pootsi koolimajas. Laenutuste 

arv aastas 4003. Külastusi sh AIP kasutusi aastas 1909. Pootsi ja Tõhela raamatukogu kohta on 

kokku üks töötaja. 

Tõhela raamatukogu asub Tõhela rahvamajas 1999. aastal kapitaalselt remonditud ruumides. 

Lugejaid on 135, nendest koolilapsi 29. Raamatute arv 8059, laenutuste arv aastas 2159.  

 

Probleemid 

 raha on vähe raamatute ostmiseks 

 

Kirikud  

Tõstamaa EELK kirik – raskepärane, suhteliselt madal hoone aastast 1768. 1972. aastal varises 

kaevetööde tõttu esikülg ja torn.  Kirikut on taastanud kohalikud inimesed vabatahtliku tööga ja 

oma jõududega. Vald aitas ehitada kabeli. 2000.a ehitati muinsuskaitse rahadega kiriku 

tornijalg.Kirik on alates 1998. a. muinsuskaitse all.  

Kord  kuus käib külalisjutlustaja, kirikus toimuvad kontserdid jt üritused. Kogudusel on 1997. 

aasta seisuga 77 liiget, enamus neist  pensioniealised. Kogudust juhib 5-liikmeline juhatus. 

Pootsi-Kõpu Kolmainu Apostlik Õigeusu kirik on valminud 1873. aastal. Kirikus on 

mälestustahvel esimesele eestlasest piiskop Platonile (Pootsis sündinud Paul Kulbuschile). 

Kogudus asutatud 1847 ja tegutseb siiani. Kirik on muinsuskaitse all. 

Tõstamaa - Seli Püha Vassiili Apostlik Õigeusu kirik – puust kirik ehitati Riias munkade 

poolt, võeti lahti ja veeti mööda jääd Selistesse ja laoti üles. Kirik pühitseti 1864. Kogudus asutati 

1847 ja tegutses 1989. aastani.  

2000.a. renoveeriti katus välis-Eesti muinsuskaitse seltsi korjanduse rahadega. Töid organiseeris 

Vallavalitsus. 

Tõhela – Murru Ristija Johannese Apostlik Õigeusu kirik. 1894.a ehitatud kirikul kindlustati 

katus 1999.  aastal. Vallapäevade ning kohalike ürituste raames on organiseeritud seal küla 

elanike poolt erinevaid üritusi. 
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Kastna Püha Suure Arseeni Apostlik Õigeusu kirik – ehitatud 1904. aastal bütsantsi 

arhitektuuri matkivas stiilis. Kasutamata ja laguneb. 

 

Vallaelu kajastamine. Vallaelu kajastamiseks annab vallavalitsus välja valla lehte “Tõstamaa 

Tuuled”. 1998.a. vallapäevadeks anti välja “Tõstamaa valla aastaraamat 1997”. 

 

Mälestised 
Vallas on hulgaliselt erinevaid mälestisi (vt ka LK alused objektid) 

Objekt asukoht kuuluvus 

Tõstamaa mõisa peahoone Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Tõstamaa mõisa park Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Tõstamaa mõisa tall Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Tõstamaa mõisa kutsarimaja Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Tõstamaa mõisa aia piirdemüür Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Pootsi mõisa peahoone portikus Pootsi küla Ants Põldsam(2/3), Harri Põldsam(1/3)  

Pootsi mõisa park ja allee Pootsi küla Ants Põldsam(2/3), Harri Põldsam(1/3)  

Pootsi mõisa kasvuhoone varemed Pootsi küla Ants Põldsam(2/3), Harri Põldsam(1/3)  

Pootsi mõisa ait-kuivati Pootsi küla Ants Põldsam(2/3), Harri Põldsam(1/3)  

Pootsi mõisa tuuleveski Pootsi küla Ülo Mai 

Pootsi mõisa tall Pootsi küla Ivo Ilmsalu 

Tõstamaa - Seli Püha Vassiili Apost. Õigeusu kirik Seliste küla EAÕ Kirik 

Tõstamaa EELK kirik Tõstamaa alevik EAÕ Kirik 

Pootsi – Kõpu Kolmainu Apostlik Õigeusu kirik Pootsi küla EAÕ Kirik 

Tõhela–Murru Ristija Johannese Apost. Õigeusu kirik Tõhela küla EAÕ Kirik 

Kastna Püha Suure Arseeni Apost. Õigeusu kirik Ranniku küla EAÕ Kirik 

Kivikalme “Pernumägi” Kastna küla maakasutaja Kastna PMOÜ 

Külakalmistu Lõuka küla Evald Jõgis 

Ohvripärn Päraküla Riigi tagavaramaa 

Külakalmistu Lõuka küla maakasutaja Tõstamaa PMOÜ 

Külakalmistu  Tõhela küla maakasutaja Tõhela PMOÜ 

Kivikalme Tõhela küla maakasutaja Tõhela PMOÜ 

Kivikalme Tõhela küla maakasutaja Tõhela PMOÜ 

Kivikalme “Kiriku alune koht” Tõhela küla maakasutaja Tõhela PMOÜ 

Külakalmistu “Toomingamägi" Tõstamaa alevik Sirley Mugu 

Ohvrikivi “Kärnakivi”  Seliste küla Sheila Silivälja 

Tõstamaa kalmistu Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

II Maailmasõjas hukkunute ühishaud Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

Stael v. Holsteini hauakamber  Tõstamaa alevik Tõstamaa Vallavalitsus 

 

 Lisaks kaitse alla võetud mälestistele  peaks säilitama Tõstamaa alevikus vana tööstuskaupade 

kaupluse. Vald ei pea vajalikuks hoone muinsuskaitse alla võtmist. 

 

Probleemid 

 Puudub terviklik nägemus valla kultuurielust. Mida on vaja teha, kes teeb, miks teeb, millal 

teeb. Sõnastamata on eesmärgid, millisena tahame valla kultuurielu näha. 

 Puudub kultuurielu terviklik juhtimine, koordineeritus, koostöö tegijate vahel, planeerimine, 

oma kultuurikalender. 
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 Vähene osasaamisvõimalus professionaalsest kultuurist. 

 Uut ideed pole võimalik kiirelt rakendada, pole vahendid. 

 Puudub mälestiste andmepank, objektid on tähistamata. 

 Lagunevad kirikud. 

 Vähe pereüritusi ja küladevahelisi üritusi 

 Teatud tegevustes osaleb kitsas ring osalejaid, tekkinud nn suletud ring, kus uute inimeste 

kaasamine on nõrk 

 Suur passiivsete inimeste hulk 

 Kultuuriürituste killustatus 

 Noored on vähe aktiivsed 

 Kultuuri kättesaadavus sõltub transpordist ning kaugematest piirkondadest on transport kallis, 

õhtune ühistransport Pärnu poole puudub 

 Kaasaegse võimla puudumine – kultuuri- ja sporditegevus toimuvad ühes saalis 

 Tõstamaa rahvamaja tehniline inventar on vananenud 

 Tõstamaa rahvamaja suur saal vajab akustilist parandustööd 

 Keskealised on passiivsed 

 Migratsioon linnadesse ja töö linnas 

 Puudub noortepärane tantsuring 

 Jõusaalis ja rahvamajas vähe vahendeid 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Kultuuritöötajate ja eestvedajate olemasolu, kultuurielu järjepidevus 

 Traditsioonilised üritused ja oma “kultuurikiht” 

 Võimalused kultuuriga tegelemiseks – kultuurihooned, inventar sh heli- ja valgustehnika, 

elektritehnika suurürituste (laadad jne) korraldamiseks 

 Külakeskuste olemasolu 

 Külategevus aktiivne, sädeinimeste ja nende toetajate olemasolu 

 Tugev omaalagatus 

 Muuseumi olemasolu ja muuseumi üritused 

 Mälestiste olemasolu 

 Osatakse väärtustada olemasolevat 

 Koostöövalmidus erinevate tegijate vahel 

 Mitmekülgne kultuuri- ja huvitegevus 

 Isetegevuses ja ringides on odav osaleda 

 Mõisa atraktiivsus, kultuur läbi mõisa 

 Vallaleht, kodulehekülg, kalender, meened 

 Valla toetus sh. omaalgatuse toetamine 

 

Arengueesmärgid 

 Valla kultuuriloo talletamine 

 Tervikliku nägemuse kujundamine valla kultuurielust, eesmärkide seadmine, ülesannete 

jagamine. Süsteem: miks tehakse, kes teeb, millal tehakse, omavaheline koordineeritus ja 

koostöö 

 Seltsielu erinevate võimaluste pakkumine valla erinevates piirkondades erinevatele 

vanusegruppidele 
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 Võimaldamine osa saada professionaalsest kultuurist, rahvakultuuri säilitamine, massikultuuri 

kättesaadavuse tagamine ja kultuurilise isetegemise võimaldamine 

 Kultuurilise järjepidevuse ja traditsioonide säilimine, õpetus lasteaias ja koolides, tegevus 

rahvamajades, tegevus kogu elu. Õpetus ja järjepidevus koorilaulus, puhkpillmuusikas, 

rahvatantsus, näitemängus 

 Tõstamaa Rahvamaja renoveerimise järgselt on hoone kaasaegne multifunktsionaalne 

kultuurikeskus, mis suudab pakkuda kultuuriüritusi ja kaasaegseid kunste. 

 Kultuuriobjektide korrashoid ja kindlustamine vajaliku inventargiga 

 Ühiskondliku sektori arendamine, mittetulundusühingud, seltsid, omaalgatus 

 Lastele muusikaõppe võimaldamine 

 Raamatukogude kaasajastamine ja osatähtsuse suurendamine küla kultuurielu keskustena, 

muuta raamatukogude tegevust aktiivsemaks, korraldada üritusi 

 Kirikute korrastamine 

 Mälestiste korrashoid ja tähistamine 

 Kasutada rohkem ära valla mere- ja järvedeäärset asendit 

 Võtta kasutusele tühjalt seisvad hooned 

 Küsitluse korraldamine huvide ja soovide väljaselgitamiseks 

 Uue spordihoone rajamine 

 Kinoaparatuuri muretsemine 

 Koolituste korraldamine (ringijuhtidele, meeskonnatöö) 

 Kultuuriinimeste regulaarsed kokkusaamised 

 Käsitöökoja rajamine 

 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus rahaallikas 

  Korraldus, juhtimine, rahvamajad     

Valla kultuuri-

loo talletamine 

 Kirjutada järjepidevalt kultuuri- 

kroonikat. 

 Tõstamaa muuseumi arendamine 

 

 

 Manija saarekeskuse-muuseumi 

rajamine 

pidev 

 

pidev 

 

 

2016 

RM juhataja 

 

Muuseumi 

juht 

 

Manõja 

Kultuuriselts, 

Kihnu 

Instituut 

 

 

 

VE 

 

VE, SA 

Tõstamaa 

Mõis, KOP 

 

Kihnu reg. 

programm, 

VE, EAS 

Valla kultuuri-

elu terviklik 

nägemus ja 

juhtimine 

 Kultuuritöö terviklik juhtimine ja 

ülesannete jaotamine 

 tegevuse koordineerimine. 

 Koostada igal aastal valla 

kultuuriürituste kava, avaldada see 

valla koduleheküljel, jooksvalt 

täiendada. 

 Järgida, et huvitegevust ja üritusi oleks 

erinevatele vanuse- ja huvigruppidele, 

eri piirkondades 

pidev VV 

Kultuuri-

komisjon 

RM juhataja 

RM juhataja 

Igal aastal 

1.02 

Kultuuri-  

komisjon 

 

  

Mitmekesised 

seltsielu võima-

lused eri 

 Piirkonnakeskusteks Tõstamaa rahva-

maja, Tõhela rahvamaja, Pootsi 

keskus, Manija saarekeskus. 

pidev  
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vanuse- ja 

huvigrup-pidele 

erinevates 

piirkondades. 

 Korraldada tegevus ja vähemalt üks 

kord kuus üritused erinevatele vanuse-

gruppidele: eelkooliealised, alg-

klassid, põhikool noored, 

täiskasvanud, pensionärid. 

 Huvialaringide töö korraldamine 

piirkonnakeskustes 

 Eelnevast lähtuva programmi 

koostamine 

RM juhataja 

koostöös 

piirkonnaga 

 

RM juhataja 

koostöös 

piirkonnaga 

RM juhataja 

Professionaalse 

kultuuri 

kättesaadavus 

 Professionaalsete kultuuritegijate 

toomine kohapeale vähemalt kord 

kvartalis 

 Organiseerida teatri, kontserdi jms. 

ühiskülastus vähemalt kord kvartalis 

 Korraldada rahvamajas vähemalt kord 

kvartalis näitus 

pidev RM juhataja 

 

RM juhataja  

 

RM juhataja 

 Piletid, 

kultuurkapi

tal 

Osalejad, 

kultuur-

kapital 

Rahvakultuuri 

säilitamine, 

järjepidevuse 

tagamine 

 

 Rahvatants 

Õpetus lasteaias, rühmad Tõstamaa 

keskkoolis, täiskasvanute rühm 

rahvamajas, pensionäride rühm 

rahvamajas. 

 Näitlemine 

Õpetus koolides, rahvamaja näitering. 

 Laulmine 

tegelemine lasteaias, Tõstamaa koolis 

mudilas-, laste-, ja ansamblid, Tõstamaa 

segakoor 

 Bändid 

Õpetus ja tegevus Tõstamaa rahvamajas 

 Juhendajate ja eestvedajate leidmine, 

koolitus, töö tasustamine 

 Kihnu kultuuri toetavad tegevused 

Manija saarekeskuses 

pidev RM juhataja 

Lasteaia juh. 

KK direktor 

 

 

KK direktor 

RM juhataja 

 

Koolidedir. 

RM juhataja 

 

Lasteaia juh. 

Koolide dir. 

RM juhataja 

 

RM juhataja 

RM juhataja, 

VV 

Manõja 

Kultuuriselts, 

Kihnu 

Instituut 

  

Omaalgatuse 

toetamine 

 Jätkata omaalgatuslike projektide 

toetamist 

 Info edastamine võimalustest, 

programmidest, toetustest 

pidev 

 

pidev 

 

Arendus-

nõunik 

VV 

 

 

 

 

VE, KOP 

 

 

 

Rahvamajade 

korrashoid ja 

varustamine 

inventariga 

 Kinoaparatuuri muretsemine 

 Manija muuseumi  ehitamine 

 

 

 

 Tõstamaa rahvamaja tehnilise pargi 

uuendus 

 Tõstamaa rahvamaja suure saali 

akustilised parandustööd. 

2017 

2014 

 

 

 

2015-

2017 

2015-

2017 

 

VV 

Manõja 

Kultuuriselts, 

Kihnu 

Instituut 

VV 

 

VV 

 

 

 

 

 

VE 

Meede 3.2 

Projektid 

 

 

EAS, VE 

 

EAS, VE 

Spordihoone  Spordihoone projekteerimine 2020 VV 1 000 000 RE 
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rajamine  Spordihoone ehitus 

Käsitöökoja 

rajamine 

 Käsitöökoja rajamine mõisa 

tagatallidesse 

 VV 

SA T Mõis 

 projektid 

  Raamatukogud     

Raamatukogude 

osatähtsuse 

suurendamine 

küla kultuurielu 

keskustena 

 Kultuuriürituste korraldamine 

raamatukogude poolt 

 Manija raamatukogu ja avalik  i-punkt 

pidev 

 

pidev 

Raamat. juh. 

 

 VE 

projektid 

 Kirikud     

Kirikute remont  Tõstamaa kiriku tornikiivri 

taastamine 

 Tõstamaa kiriku küttesüsteemi 

ehitus 

 Seliste kiriku katuse ja välisvoodri  

remont 

 Tõhela kiriku konserveerimine 

 Kastna kiriku konserveerimine 

 VV 

VV 

VV 

 

VV 

VV 

 Muinsusk 

Annetus 

Projektid 

Vallaelu 

avalikustamine 

ja kajastamine 

 Jätkata vallalehe Tõstamaa 

Tuuled väljaandmist. 

 Valla interneti kodulehekülje 

tegemine 

 Valla infovoldiku koostamine 

 Valla kalendri ja aastaraamatute 

väljaandmise jätkamine 

pidev 

 

 

 

 

Vallalehe 

toimetaja 

VV 

VV 

VV 

 

 

 

 

 

VE 

müügi-tulu 

 

 

 

Mälestiste 

korrashoid 

 Tagada mälestiste ja ümbruse 

hooldamine 50 m raadiuses. 

 Koostada olemasolevate mälestiste 

andmepank 

 Jooksev ehituslik korrashoid 

 Tähistada mälestised 

pidev 

 

 

SUFE 

 

Arendus-

nõunik 

VV 

VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE 

projektid 

Koostöö 

arendamine 

 Koostöö valla kultuuritegijate vahel 

(lasteaed, koolid, rahvamajad, 

raamatukogud, seltsid, 

kultuuriinimesed, vallaleht, sponsorid) 

 Kultuuriinimeste regulaarsete kokku-

saamiste korraldamine 

 Kultuurisidemete loomine erinevate 

valdade, kultuuriasutuste ja 

kollektiividega, seltsidega, 

sõprusvaldadega 

 Väliskontaktide loomine erinevatel 

tasanditel 

 Professionaalsete kultuuritegelaste 

kaasahaaramine kohalikku kultuuriellu 

pidev RM juhataja   
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3.5 Spordi arengukava  

 
Ajaloolline taust, hetkeolukord 

Sportlik tegevus Tõstamaa vallas kuulub peamiselt rahva-, tervise- ja koolispordi valdkonda.  

TÕSTAMAA KESKKOOLIS on läbi aegade olnud spordilembesed juhtkonnad ja kvalifitseeritud 

kehalise kasvatuse õpetajate kaader. Aktiivselt on korraldatud tunniväliseid spordiüritusi. Koolide 

esindused on saavutanud edu mitmetel maakondlikel ja vabariiklikel koolispordiüritustel 

võrkpallis, kergejõustikus, suustamises ja sumos. 

Pootsi koolist on seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel aastatel võrsunud hulgaliselt häid 

orienteerujaid, suusatajaid ja kergejõustiklasi.  

TÕSTAMAA SPORDIKLUBI korraldab täiskasvanute sporti vallas. On välja kujunenud kohalik 

võistlussüsteem valla erinevate piirkondade vahel. Traditsioonilised üritused on Tõstamaa jooks, 

korv-, võrk- ja jalgpalliturniirid, vastlapäevaüritused, suusasõit, jüriöö jooks, mälumängusari, 

spordipäevad.  

Sportimiseks on olemas elementaarsed baasid ja inventar. Tõstamaa kooli juures on spordiväljak 

250 m jooksurajaga, jalg-, korv- ja võrkpalliväljak, tenniseplats, spordiväljakule vajalik 

põhiinventar ja riietusruumid koos pesemisvõimalusega. Spordiväljakult saavad alguse mööda 

luited kulgevad 1, 2, 3 ja 5 km suusarajad. 

Spordisaalina kasutatakse Tõstamaa rahvamaja universaalsaali, kus on võimalik harrastada korv- 

ja võrkpalli ja on olemas ka riietus-pesuruumid. 

Traditsioonilised kohalikud üritused on võrk-, korv- ja jalgpalliturniir, jüriöö jooks, 

Tõstamaa jooks, mälumängusari. 

Osa võetakse Pärnumaa ranna-, suve- ja talimängudest. 

 

Probleemid 

 Eestvedajate vähesus, tagasihoidlik omaalgatus 

 Vähene tervislike eluviiside propageerimine, harjumuste ja traditsioonide puudumine 

 Tagasihoidlik sportlik seltsielu noorte seas 

 Tegevuse nõrk koordineeritus erinevate tegijate vahel 

 Perespordiürituste vähesus 

 Uue ja kaasaegse spordiinventari vähesus 

 Vallapoolse tunnustussüsteemi puudumine 

 Spordirajatistest puudub võimla, jõusaal, ujumisvõimalus. 

 Pole võimalust tegelda tehnikaspordialadega 

 

 

Arenueeldused, arengut soodustavad tegurid 

 Suhteliselt aktiivne osavõtt spordiüritustest 

 Traditsiooniliste ürituste olemasolu 

 Elementaarsete spordirajatiste ja inventari olemasolu 

 Pesemisvõimalused 

 Sportliku tegevuse kajastamine kohalikus lehes 

 Vallapoolne toetus (transport, tasuta sportimisvõimalused, osavõtumaksud jne.) 
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Eesmärgid 

 Noorte sportlik kasvatamine ja kehaliste võimete arendamine, elementaarsete oskuste andmine 

enamlevinud aladel nende hilisemaks harrastamiseks 

 Sportimisvõimaluste ja tingimuste loomine valla suuremates piirkondades 

 Tervise tugevdamine spordi kaudu 

 Vaba aja sportlik sisustamine, meelelahutus 

 Noorte kasvatus, ei hulkumisele, vaba aja sihipärane sisustamine 

 Võimaldada Tõstamaalt jõuda tippsporti 

 Võimaldada elukestvat sportlikku tegevust, tegevus noortele, täiskasvanutele, eakatele 

 Eestvedajate koolitus 

 Võimalus uute ideede ellurakendamiseks 

 Võimaldada tegelda rahva- ja võistluspordiga 

 Pakkuda rahvaspordiüritusi 

 Sport massidesse, massid sportima 

 

Tegevuskava  
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus rahaallikas 

Juhtimine, 

korraldamine 

 spordikomisjoni moodustamine ja 

töölerakendamine 

 haarata tegevusse erinevad 

vanusegrupid, võimaldada tegevust 

valla eri piirkondades 

 eesmärgistatus ja koordineeritus, kes 

teeb, miks teeb, mida teeb ja millal 

teeb 

 arendatavad alad ja eraldatavad 

vahendid 

 

 Spordibukleti koostamine (ajalugu, 

tulemused, pildid, kroonika) 

pidev vv 

 

Spordiklubi 

 

 

 

 

 

vv 

Spordikomis

jon 

  

Spordirajatiste 

ehitamine 

 Jõusaali arendamine 

 Tõstamaa suusaraja korrashoid, selle 

kasutamine jooksu- ja terviserajana 

 Ronimis-turnimislinnak keskkooli 

juurde 

 Discgolfi raja loomine 

 Spordiklubi 

 

vv 

 

vv 

 

Keskkool 

 

 

Keskkool 

 VE 

Projektid 

VE 

Projektid 

VE 

Projektid 

VE 

Projektid 

 

VE 

Projekt 

Arendatavad 

alad: 
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Võrkpall  Algõpetus ja ettevalmistusrühmad 

 Koolinoorte spordirühmad 

 Tõstamaa valla nais- ja meeskond 

 Valla võrkpallivõistlused 

 Keskkool 

Keskkool 

Spordiklubi 

Spordiklubi 

  

Korvpall  Algõpetus 

 Koolinoorte spordirühmad 

 Tõstamaa valla nais- ja meeskod 

 Valla korvpallivõistlused 

 Keskkool 

Keskkool 

Spordiklubi 

Spordiklubo 

  

Jalgpall  Koolinoorte treeningrühm 

 Valla jalgpalliturniir 

 Jalgpallikool 

Spordiklubi 

  

Kergejõustik  koolinoorte treeningrühm  Keskkool   

Suusatamine  lume olemasolul radade korrashoid 

 suusaürituste korraldamine 

 Spordiklubi 

Spordiklubi 

  

Maadlus  õpilaste treeningrühm     

Aeroobika  laste rühmad 

 naiste rühmad 

 eakate rühmad 

 Rahvamaja 

Rahvamaja 

Rahvamaja 

  

Mälumäng 

 

 mälumängusarja korraldamine Igal 

aastal 

Spordiklubi  VE 

 

Ujumine 

 

 laste ujumiskursus 

 ujumistsükkel 

 suvine veespordiüritus 

Igal 

aastal 

Keskkool 

Spordiklubi 

Spordiklubi 

 

 

 

VE 

Koroona, 

lauatennis 

 mänguvõimalused keskkoolis, rah-

vamajas, Tõhelas, Pootsis 

 valla võistlused 

pidev Spordilubi 

 

Spordiklubi 

 VE 

Kabe, male  valla turniiride korraldamine 1 x a Spordiklubi   

Peresport  perespordiürituste korraldamine 1 x kvar. Spordiklubi   

Tuletõrjesport  Noorte tuletõrjespordi ring 

 Täiskasvanute tuletõrjesport 

 Tõstamaa 

komando 

  

Võimalus uute 

ideede ellu-

rakendamiseks 

 valla kultuurkapital 

 

Taotl. 

1 x kvar-

talis 

Kultuuri-

komisjon 

 

 

VE 

 

 

3.6 Infotehnoloogia  

 

Valla infotehnoloogia arengukava objektideks on vallavalitsus, Tõstamaa keskkool põhikool, 

raamatukogud ja Tõhela rahvamaja. 

Vallavalitsus 

Aastal 2000 on kõik valla ametnike töökohad varustatud arvutitega. Tänu arvutipargi pidevale 

uuendamisele riistvara osas vastavad kõik töökohad (raamatupidamine, maakorraldus jne) 

nõudmistele. 2004 aastast alates on kõik valla dokumendid registreeritud Amphora infosüsteemis 

ning avalikud dokumendid on interneti kaudu inimestele nähtavad. 2011 aastal on hakatud 

arendama infosüsteemi E-VALD, mis sisaldab infot jäätmemajanduse, turismi, planeeringute jms 

kohta. Vallal on oma koduleht. 

Tõstamaa Keskkool 
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Kaasaegne arvutiklass on koolis alates 2012 aasta sügisest, sealolevat on pidevalt uuendatud. 

Valla ja erinevatest projektivahenditest on klass varustatud kaasaegse tehnikaga ning ühendatud 

Internetti. 

Õpilastel on võimalik õppida arvutite kasutamist arvutiõpetuse tundides, ainetundides ja 

iseseisvalt peale tunde ja vahetundide ajal. Ainetundides kasutatakse arvutiklassi majandus- ja 

kunstiõpetuses, bioloogias, geograafias ja füüsikas.  

Teised vallaasutused 

Tõstamaa raamatukogus pandi esimesed arvutid tööle 1999. aastal Hansapanga ja Tõstamaa 

keskkooli koostöö tulemusena. Tõhela rahvamaja raamatukogus töötab  üks arvuti. Pootsi 

raamatukogus on samuti arvuti. 

Probleemid 

 Valla asutustes kaasaegsete arvutite vähesus 

 IKT lahenduste kallidus võrreldes valla eelarvega 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Koolis on korralik arvutivõrk 

 Infotehnoloogia kiire areng ja tähtsustamine 

 

Arengueesmärgid 

 Raamatukogude kaasajastamine 

 Effektiivsem arvutipargi kasutamine 

 Täiskasvanute IKT koolituse korraldamine Tõstamaa keskkooli arvutiklassi baasil 

 Vallaasutuste arvutite kaasajastamine 
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Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus rahaalikas 

Vallavalitsuse  

IKT 

kaasajastamine 

 tehnika kaasajastamine 

 töötajate arvutialane koolitus 

vastavalt vajadusele 

pidev   ve 

Tõstamaa 

Keskkool 

 

 õpetajate ettevalmistamine arvutite 

kasutamiseks ainetundides  

 õpetajate IT alaste oskuste 

täiendamine ja AO omandamine 

 

pidev 

 

 

Arvuti-

õpetaja 

Infojuht 

 

 

 TH, SA, 

VE 

 

Erinevate 

vallaasutuste 

arvutiseerimine 

 Raamatukogude tehnika 

kaasajastamine  

pidev Infojuht  VE, 

projektid 

 

 

 

3.7 Teede ja tänavate korrashoid  

 

Riigiteed 
Tõstamaa vallas on teid kokku 185,8 km, nendest on 11 riigiteed kogupikkusega 87,2 km, 

Riigiteedest asfaltkattega on 38,3 km ja kruusakattega 48,9 km teid. 

Munitsipaalteid, avalikus kasutuses  ja valla hooldada teid ning aleviku tänavaid on 111,8 km. 

121,3 

Tõstamaa piirkonnas on  24  peamiselt kruusakattega teed kogupikkusega 26,9 km, Seliste-Pootsi 

piirkonnas 25 teed pikkusega 32,6 km, Kastna piirkonnas 16  teed pikkusega 29,3 km ja Tõhela 

piirkonnas 18 teed pikkusega 19,4 km.  Teekatte alusel jagunevad teed: 98.6 km kruusateid, 12,2 

km pinnaseteid, pool km nii mustkattega kui pinnantatud kruusateed. 

Tõstamaa alevikus on 19  tänavat, valla haldusesse jäävad neist 15 (Kalli maantee osaliselt ) ja 2 

kergliiklusteed  pikkusega 1,46 km. Riigi teede hulka jäävad Varbla mnt, osa  Kalli mnt, Pärnu 

mnt, Raba tn ja Sadama tee. Valla tänavate kogupikkuseks on 8,3 km, sellest mustkattega teed 

1,2 km.   

Erateede register seisuga puudub, seega registreeritud erateid ei ole. Vajalik on register sisse 

seada, võimalike erateede pikkus on ca 30 km vallas . 

  

Probleemid 

 Teede korrashoiul jääb osa vajalikke töid alafinantseerimise tõttu pidevalt tegemata, mistõttu 

teede seisund halveneb. 

 Vallateede korrashoiuks puuduvad vahendid ja toimiv teehooldussüsteem 

 Suhteliselt tiheda liiklusega ja lühim ühendus Pärnuga ehk Kihlepa-Lepaspää tee on kruusatee. 

 Audru-Tõstamaa-Nurmsi mnt ääres puudub Tõstamaa alevikus kergliiklustee 

 

Arengueeldused 

 Tõstamaa teemeistripiirkonna olemasolu 

 Palju liivast pinnast, mistõttu teede ehitus- ja hoolduskulud väiksemas 

 Sovhoosiajal suhteliselt hästi väljaehitatud teedevõrk 
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Arengueesmärgid 

 Audru-Tõstamaa-Nurmsi mnt äärde kergliiklustee ehitamine Tõstamaa alevikku, et tagada 

liiklejate ohutus kitsal teelõigul. 

 Normaalset liiklemist võimaldava teedevõrgu olemasolu vallas 

 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Kergliiklusteed Tõstamaa alevikku Audru-Tõstamaa-

Nurmsi mnt äärde kergliiklustee 

rajamine. 

2015… arendusnõu-

nik 

350 000 EAS, VE 

Riigiteede 

korrashoid 

 Taotleda Kihlepa- Lepaspää tee 

remonti ja asfalteerimist 

2015… 

 

 

Vallavalitsus 

 

 

 MNTA 

Vallateede 

korrashoid 

Remontida järgemööda valla teid 

 

pidev 

 

Vallavalitsus 

 

 VE 

 

3.8 Maakorraldus  

 

Territoriaalplaneerimine 
Territoriaalplaneeringu aluseks on 2008 kehtestatud valla üldplaneering. 

 

Maakorraldus ja maareform 
Valla üldpind    26 107 ha 

sellest haritavat maad     4 679 ha 

looduslikku rohumaad    2 779 ha 

metsa    13 730 ha 

muud maad      4 919 ha  

 

Tõstamaa vallas on  maakatastris registreeritud 23611,1 ha, mis moodustab valla üldpindalast 

90,5 %.  

sh 

tagastatud 8940,7ha; 

ostueesõigusega erastatud 3100,5 ha; 

enampakkumise teel omandatud  361,9 ha; 

vaba metsamaana erastatud 260,5 ha; 

munitsipaalomandisse antud 1083,9 ha; 

riigimaa  9863,6  ha; 

reformimata maad 2495,9  ha 

 

Reformimata on tagastavat maad 128 ha , (õigustatud subjektid on surnud, on elanud välisriigis 

ja   subjektsuse otsus pärimata) 

Ostueesõigusega on vormistamata  3 krunti. 
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Ülejäänud maa on  praegu jätkuvalt riigi omandis olev, mõni  katastriüksus müüakse oksjoni 

korras ja  enamus jääb riigi reservmaaks. 

Valla territooriumil tegelevad põllumajandusega Tõhela Farmid OÜ, AS Agriculture, suuremaid 

tootmistalusid on ca 25 

Riigimets 7266 ha on Vändra metskonna halduses.  

 

Munitsipaalomandisse on  vormistatud  enamus taotletavatest järve ja rannaäärsetest maadest, 

samuti  Ermistu järv 482,5 ha ja Tõhela järv 424,5 ha.  

Tõstamaa vallale kuuluvad kohalikud teed ja tänavad on vormistatud. 

Kasutusel on enamus haritavast maast ja suur osa poollooduslikke karjamaid ja rannaniite. 

 

Arengut soodustavad tegurid 

 

 piirkond suhteliselt väike, probleemid teada 

 

 

Arengueesmärgid 

 

 maareformi lõpuleviimine 

 maa munitsipaalomandisse vormistamine 

 

Tegevuskava  

 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus  

Maareformi 

lõpetamine 

 riigi maa vormistamine   maanõunik   

Vajalike maa-

alade 

munitsipali-

seerimine 

 puhke- ja vaba aja veetmise kohtade 

munitsipaliseerimine  

 Munitsipaalhoonete aluse maa 

katastrisse kandmine 

 Valla arenguks vajaliku maa 

munitsipaliseerimine 

 maanõunik   

 

 

3.9 Tervishoid 

 

Tõstamaa Tervisekeskus asub kahes korteris Tõstamaa alevikus ja kuulub Tõstamaa vallale. 

Lepingu alusel tegutseb tervisekeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana perearst, ärinimega Dr. 

Madis Veskimägi Tõstamaa Arst. 

Perearsti tegevus hõlmab patsientide igapäevast vastuvõttu, haiguste diagnostikat ja ravi, 

eriolukordades esmaabi osutamist, täpsustavate uuringute ja konsultatsioonide korraldamist, 

samuti taastusravi ja haiguste ennetamisele suunatud tegevust. Patsientideks on need, kes on seda 

soovinud ja avaldusega kinnitanud, enamuses Tõstamaa vallast ja osaliselt ka naabervallast 

Varblast. Tõstamaa arsti nimistusse on kantud ca 2000 patsienti.  

Apteek asub perearsti ruumide vastas. Apteek on avatud üks kord nädalas. Vaja oleks leida 

kohalik proviisor, et apteek saaks rohkema ajaga töötada. 
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Probleemid 

 Korralikkude ruumide puudumine. Olemasolev arstiabi asub kortermajas, kus puudub 

normaalne juurdepääs. 

 Tööajavälise arstiabi korralduse ametlik puudumine. Tööajaväliselt on piirkonna 

teenindamiseks Pärnu Kiirabi. Enamus probleemidest on edukalt lahendatavad kohapealsete 

meedikute poolt. Seni on seda ka tehtud, kuid puudub kindel valvegraafik. Seda ei saa nõuda, 

kuna perearstirahastamine haigekassa poolt on mõeldud tööks 8 tundi päevas, esmaspäevast 

reedeni. Tõstamaa meedikud on nõus osalema plaanilises valvetegevuses, nende poole 

pöördumine oleks patsientidel ühtse telefoninumbri kaudu. Telefon on suunatud töötajale, kes 

on sellel päeval valves ja lahendab probleemi. Loodav süsteem ei dubleeri kiirabi, vaid tegeleb 

perearsti spetsiifiliste probleemide lahendamisega.  

 

Arengut soodustavad tegurid 

 Kvaliteetse ja multifunktsionaalse arstiabi olemasolu. Aparatuuri olemasolu (röntgen, 

vereuuringud jne) 

 probleemidest ühtemoodi arusaamine 

 ühise keele leidmine  

 kõigi osapoolte hea tahe probleemide lahendamisel 

 

Arengueesmärgid 

 tervisekeskuse väljaarendamine, kus on korralikud ruumid nii perearstile, apteegile kui ka 

taastusraviks. 

 sotsiaalse turvalisuse tõstmine vallaelanike seas 

 



 

51 

Tegevuskava 
Eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Tööajavälise 

arstiabi 

korraldamine 

 Täiendav sidevahendite muretsemine 

 Töötajate valvetasu kokkuleppimine 

 Vallaarst 

 

  

 

Euronõuetele 

vastava  

tervisekeskuse 

rajamine 

 Tõstamaa multikeskuse baasil 

tervisekeskuse väljaarendamine 

2015 Vallaarst, 

vallavanem, 

arendusnõun

ik 

 VE 

RE 

* hõlmaks vastuvõturuume, abiruume, koolitusruumi kööginurgaga jm 

 

3.10 Turvalisus  

 

Turvalisuse tagamine on tänases Eestis riiklik funktsioon. 

Politsei. Tõstamaa vald moodustab koos Varbla ja Kihnu vallaga ühe Pärnu Politseiprefektuuri 

konstaablipiirkonna. Korra tagamiseks peaks piirkonnas vähemalt olema konstaabel, 2 noorem-

inspektorit ja ehk ka noorsoopolitseinik. Kahjuks on politsei kohapeal olnud pidevalt 

alakomplekteeritud.  

Päästeteenust osutas kuni 2000. aasta lõpuni riiklikult finantseeritav munitsipaalomandisse 

kuuluv Tõstamaa päästeamet. 2001. aastast läks päästeamet üle Pärnumaa Päästeteenistuse 

alluvusse ja moodustati 10 meheline Tõstamaa tugikomando. Korraga on valves 2 meest, 

kasutada on 2 tuletõrjeautot. 2000. aastal remonditi kapitaalselt komando olmeruumid. 2012 

soojustati päästeameti hoone ja korrastati maja fassaad. 

Sihtasutus Tõstamaa korrakaitse. Kuna kuni 1999. aastani üha sagenesid sissemurdmised 

asutustesse, kauplustesse, eramurtesse jne., turvafirmade poolt osutatav valveteenus oli aga kallis, 

kauge ja seega ebaefektiivne. Vallavalitsuse initsiatiivil hakati valveteenust lepingu sõlminutele 

osutama Tõstamaa päästeameti baasil. 2001. aastal moodustati valveteenust osutav sihtasutus 

Tõstamaa korrakaitse, kus teenust osutavad Tõstamaa tugikomando liikmed põhitööst vabal ajal. 

 

Probleemid 

Politsei 

 Konstaablipiirkond allub linnale kui linnalähedane piirkond. Tegemist on aga linnast kaugel 

asuva territoriaalselt suure piirkonnaga ja see struktuur ennast ei õigusta, ei ole operatiivne 

ega efektiivne.  

 Ei ole piisavalt ametikohti ja ka olemasolevad on alakomplekteeritud. Seetõttu on politsei 

tegevus nõrk, eriti just ennetava tegevuse osas. 

Päästeteenistus 

 Aegunud tehnika 

 Arengut soodustavad tegurid 

 Senini suhteliselt turvaline piirkond 

 Väljakujunenud stabiilne päästeteenistuse kaader, kes tegutsevad ka abipolitseinikena ja 

korrakaitses 

 

Arengueesmärgid  

 Turvalisuse tagamine piirkonnas ja seda tagava efektiivselt toimivate struktuuride loomine. 
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Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Politsei 

Efektiivselt toi-

miva politseis-

struktuuri 

loomine 

Päästeamet 

 

 Tõstamaa politsei- või konstaabli-

jaoskonna loomine 

 Piirkonda vajaliku kaadri komplek-

teerimine ja kinnistamine 

 

 Tehnika uuendamine 

 

 

 

 

 

 

 

Politsei-

prefektuur 

Politsei-

prefektuur 

 

Päästeteenis-

tus 

 

 

 

 

 

 

 

RE 

 

 

 

 

RE 

RE 



 

 

4. Majandus, ettevõtlus  
 

4.1 Valla majandusülevaade  

Majandus ja ettevõtlus kuuluvad turumajanduses valdavalt erasektorisse ja põhinevad omanike, 

investorite ja ettevõtjate initsiatiivil. Omavalitsus, kuuludes avalik-õiguslikku sektorisse, peaks 

ettevõtlusse sekkuma nii vähe kui võimalik ega või selleks kasutada eelarvelisi vahendeid ja võtta 

majandusriske. 

Kuna omavalitsus erasektoris ei tegutse ega suuna seal rahalisi vahendeid, ei saa omavalitsus seal 

ka tegevust ja võimalikke investeeringuid rahaliselt ega ajaliselt planeerida. 

Samas on majanduse ja ettevõtluse areng piirkonna arengule primaarne, on vahend 

 elanike tööhõive tagamiseks ja parandamiseks 

 sissetulekute ja elatustaseme tõstmiseks 

 raha tekitamiseks ja toomiseks piirkonda 

 tulubaasi loomiseks omavalitsuse töö korraldamiseks 

 

Omavalitsus määrab erasektori tegutsemisvõimalused, tingimused ja piirangud vastavalt kohalike 

elanike soovidele ja kehtivaid seadusi ja norme arvestades 

 arengukava ja üldplaneeringu kehtestamisega 

 territoriaalplaneeringutega 

 kohalike õigusaktidega 

 

Omavalitsus saab piirkonna majanduse arengut soodustada ja toetada 

 reklaamides ja tutvustades piirkonda ja võimalusi 

 teadvustades ja reklaamides investeerimisvõimalusi ja otsides võimalikke investeerijaid 

 lõpetades maareformi ja lahendades maaküsimused võimalikult kiiresti 

 arendades tehnilist infrastruktuuri (teed, side, elekter, transport) 

 arendades sotsiaalset infrastruktuuri (haridus, kultuur, elamumajandus, elukeskkonna 

korrastamine) 

 arendades keskkonnatehnilist infrastruktuuri (puhastusseadmed, veesüsteemid, prügimajandus) 

 taotledes riiklike investeeringuid infrastruktuuriobjektidele 

 kujundades ja korraldades majandusruumi ja ettevõtluskeskkonda ja propageerides 

majandusruumi sobivaid ettevõtlusvorme 

 andes koolis majandusharidust ja koolitades ettevõtjaid 

 korraldades ja toetades täiskasvanute täiend- ja ümberõppet 

 arendades sõprusvaldadega majanduskontaktakte ja sidemeid  

 propageerides säästva arengu põhimõtteid (agenda 21) 

 

Ettevõtlusele, äritegevusele ja investeeringutele vallas on määravaks 

 riigi majanduspoliitika 

 majandussituatsioon 

 riigi maaelupoliitika 

 piirkonna atraktiivsus, võimaluste olemasolu ja majanduslik tasuvus 



 

 

 turu ja tarbija olemasolu 

 infrastruktuuri olemasolu 

 oskustega ja haridusega läbilöögivõimeliste ettevõtjate ja investorite olemasolu 

 tööjõu olemasolu 

 kohalik investeerimiskliima 

Majanduse konkurentsivõimelisuse aluseks on infrastruktuur ning avaliku- ja erasektori võimekus 

vastastikkuse koostöö läbi seda ära kasutada. 

 

Valla majandusliku madalseisu peamised põhjused: 

 Toimiva riiliku maamajandus- ja regionaalse majansuspoliitika puudumine 

 Riigi majanduspoliitika ei arvesta linna ja maa erinevusi 

 Riigi seadused ei kaitse omamaist ettevõtlust, soodustavad vahendustegevust, võimaldavad 

ebaausat konkurentsi ja tegevust 

 Oma riigi huve kaitsva põllumajanduspoliitika puudumine 

 Omandireformi tulemusena läks vara suures osas omanikkele, kellel puuduvad turumajanduse 

tingimustes majandamiseks kogemused, oskused, sidemed ja haridus või soov maal 

tegutsemiseks 

 Väljaspool linnu tootmistegevus kallim 

 Traditsiooniliste turgude äralangemine 

 Piirkonna traditsioonilistel tegevusaladel riiklikult ebasobivad tingimused, mahu vähenemine. 

 Piirkond on investoritele väheatraktiivne 

 Tööjõu väiksem valikuvõimalus, selekteerimisvõimalus 

 Oskajate ettevõtjate vähesus, majandusteadmiste ja oskuste puudumine 

 90-ndate alguse usk ja optimism on asendunud pessimismiga 

 

 

Võimalused 

Mitmekesine ja puhas loodus (meri, laiud, järved, sood, rabad, luited, mets, põllumaa), olemasolev 

infrastruktuur, tööjõud ja maaressurss võimaldab tegeleda 

 põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisga tingimusel, et riigi majandussituatsioon ja -

poliitika muudavad põllumajanduse tasuvaks tegevuseks 

 kalapüügi- ja töötlemisega 

 metsamajanduse ja puidutöötlemisega 

 puhkemajanduse (suvilad, puhkekülad) ja erinevate turismiliikidega (mere-, soo-, jahi-

kalastus-, raviturism) 

 kasutada loodusressursse – puit, kalavarud, kruus, liiv, savi, sapropeel, metsaannid 

 arendada sadamamajandust 

 kaubanduse ja teenindusega 

 sadamamajanduse ja transpordiga 

 ehitustegevusega 

 erineva profiiliga väiketootmist olemasolevates tootmishoonetes ja territooriumidel 

 talumajandusega 
  

Arengueeldused, arengut soodustavad tegurid 



 

 

 Tootmisalade olemasolu 

 Tehnilise infrastruktuuri olemasolu (teed, elekter, side, vesi, kanalisatsioon) 

 Sotsiaalne infrastruktuur (elamumajandus, koolid, lasteaed, kauplused, teenindus) 

 Tõstamaa kui kolmanda tasandi ehk piirkonnakeskus, tõmbekeskuseks Varbla vallale ja  

Audru valla piiriäärsetele aladele (Kavaru, Soomra) 

 Oma majandusruum, lääne Pärnumaa majandusruum 

 Meri, pikk rannajoon, sobivad sadamakohad 

 Arvestatav puiduressurss 

 Vabad maad 

 Loodusvarad kruus, liiv, savi, sapropeel 

 Kalavarud 

 

Arengueesmärgid 

 Tagada ja taastada piirkonna arenguks vajaliku tööhõive, ca 600-1000 normaalset elamist 

võimaldava palgatasemega, sotsiaalsete garantiidega, inimeste erinevale haridustasemele, 

oskustele, eale ja eneseteostamisvajadustele vastavat töökohta. 

 Suurendada oluliselt era ja ärisektori osakaalu piirkonna tööjaotuses. 

 Taastada ja arendada tootmistegevust kui piirknda raha toovat tegevust. 

 Arendada kohalikul toorainel, selle väärtustamisel ja töötlemisel põhinevat ettevõtlust. 

 Piirkonnas olev tooraine töödelda kohapeal. 

 Arendada mitmekülgset majandust. 

 Arendada säästval arengul põhinevat majandustegevust (Agenda 21) 

 Muuta piirkond investoritele atraktiivseks, teavitada ja reklaamida investeerimisvõimalusi. 

 

Visioon 

Tõstamaa on mitmekülgselt arenenud piirkond, kus majandus tugineb kohalikele arengueeldustele 

ja ressurssidele. 

4.2 Tööhõive  

 

Tõstamaa vallas on 

Elanike arv 2014  1387 

Tööealine elanikkond  886 

s.h.  mehi   495  

 naisi   391 

 

Töökohtade jaotus asukoha järgi (Statistikaameti 2011 a. rahvaloenduse andmed) 

Töö- 

kohti 

kokku 

Tõstamaa 

vallas 

Töökoht 

mõnes 

muus 

Pärnumaa 

vallas 

Töökoht 

Pärnus 

Töökoht 

väljaspool 

Pärnumaad 

Töökoha 

maakon

d 

teadmat

a 

Kindla 

aadressita 

töökoht 

Eestis 

Töö-

koht 

välis-

maal 

453 234 33 69 18 24 48 27 



 

 

 

Väljaspool valda töötas 219 inimest. 102 neist töötab Pärnumaa piires. Väljamaal töötab 27 

inimest ja Tallinnas vaid 12. Ülejäänute töökoht on teadmata. 

234-st Tõstamaa vallas töötavatest inimestest 69 töötab oma kodus/talus. 

 

Tõstamaa vallas on 2015.a. seisuga registrisse kantud 88 osaühingut, 2 aktsiaseltsi, 121 füüsilisest 

isikust ettevõtjat ja 1 tulundusühistu. 

 
 

Probleemid 

 vallas töötada soovijate arv on suurem, kui töökohtade arv 

 piirkonna normaalseks funktsioneerimiseks oleks vaja 1000 sotsiaalsete garantiidega 

töökohta 

 ei ole töötajate eeldustele, võimetele ja haridusele vastavaid, eneseteostust 

võimaldavaid töökohti 

 majandustingimustest tulenev madal palgatase, paremad töötajad lahkuvad 

 kvalifitseeritud töölised ja noored ei näe eneseteostusvõimalusi ja lahkuvad 

 

4.3 Metsandus  

Tõstamaa vallas on metsamaad 12 862 ha, sellest: 

tagastatud talu maadel 1661 ha,  

kasutusse andmata metsamaad 5937 ha,  

metskondade metsamaad 5264 ha. 

 

Võttes aastaseks juurdekasvuks 3 tm ha , saame metsa juurdekasvuks valla territooriumil aastas 

42 000 tm .  

 

Tõstamaa vallas 1998.a. jooksul raiuti kokku 717 ha raiemahuga  52 950 tm, metsauuendustöid 

tehti vaid 16,2 ha. , 1999. aastal oli raiemaht ca 48 000 tm. 

Pärnumaa raiemaht on kokku ca 1 100 000 tm, sellest riigimetsas 540 000 tm ja erametsas  

560 000 tm . 

Tõstamaa alevikus töötab saeveski. 
  

Probleemid 

 omandireformiga metsaomanikeks saanute hulgas on palju neid, kes ei oska või ei soovi 

tegelda metsade majandamisega, tihti on eesmärgiks raiuda ja müüa võimalikult palju 

ühekordse rikastumise eesmärgil 

 lageraidealasid ei metsastata 

 raiutakse väärtuslikumad osad 

 pool metsast ei ole veel leidnud omanikku 

 peremehe puudumine 

 veetakse välja ümarpuit, seda ei väärtustata töötlemisega kohapeal 



 

 

 

Arengueeldused, arengut soodustavad tegurid 

 puiduressursi olemasolu 

 Munalaiu sadama ehitusega võimalik väljaveovõimaluse tekkimine 

 traditsioonide olemasolu 

 tööjõu olemasolu 

 

Arengueesmärgid 

 metsale peremees, kes majandab heaperemehelikult ja säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt 

 kohalik puiduressurss väärtustada töötlemisega kohapeal 

 olemasoleva puiduressursi heaperemehelik kasutamine, arvestades loodushoiu põhimõtteid. 

 

Võimalused 

 töödelda puit enne eksportimist 

 puidust ehitusdetailide valmistamine (uksed, aknad, trepid, fermid jne.) 

 uute puidutoodete valmistamine (kaminapuud, palkmajad jne.) 

 puidust suveniiresemete valmistamine  

 metsandustalude tekkimine 
 

4.4 Kalandus 

 

Kalandus on Tõstamaa piirkonna traditsiooniline tegevusala. Tegeldakse rannakalandusega, mille 

all mõistetakse kalapüüki valla rannajoone ulatuses kuni 20 m sügavusjooneni. Püüki reguleerib 

kalapüügiseadus ja kalapüügieeskiri. 

Eristatakse kutselist -, piiratud vahenditega -, harrastus- , vähi- ja õngepüüki. 

Ühe käsiõngega võib püüda igaüks ilma luba vormistamata avalikuks kasutamiseks määratud 

veekogul, arvestades kehtivate püügiaegade ja piirangutega. 

Vähipüügiks annab loa keskkonnateenistus, lubatud püügivahendid on vähinatt ja –mõrd. Lubasid 

on väljastatud Tõhela järvest algavale Paadremaa jõele. Kuni 70-ndate aastateni oli vähirikas ka 

Ermistu järv. 

Harrastuskalapüügi õigus tekib igaühel kalastuskaardi ostmisel. Lubatud püüguvahendid on 

spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng, krunda, ankurdamata und, käsiõng või enam kui üks 

käsiõng. Põhiline harrastuslik kalapüük toimub Ermistu ja Tõhela järvel 

Kutseline kalapüük toimub kutseliste kalapüügivahenditega püüdvate kalurite poolt, kelle 

põhitegevusala on kalapüük, kes on  registreeritud äriregistris füüsilise isikuna või püüab 

äriregistris registreeritud ettevõtjale. 

Nõukogude ajal töödeldi kala Tõstamaa kalatehases (põhiliselt külmutus, suitsetamine, tööl ca 

100 inimest) ja Lao kalatsehhis (soolamine). Praegu kalatöötlemist ei toimu. 
 

Probleemid 

 Kalavarude ilmselt ülepüügist tingitud vähenemine 

 Püüdjate suur arv 

 Tegelikku olukorda kajastava püügistatistika puudumine 



 

 

 Nõrk kontroll püügi üle 

 Väljapüütud kala ei töödelda kohapeal 

 Kalatöötlemisettevõtete seiskumine, suur hulk seniseid kalatöötlejaid tööta 

 Rannaküla elanikele väljastatavate püügilubade väljaandmise korra sage muutmine 
 

Arengueeldused, arengut soodustavad tegurid 

 Kalaressursi olemasolu 

 Oskustega kalurite ja kalatöötlejate, traditsioonide olemasolu 

 Kaasaegsete sadamate olemasolu 

 Külmhoone olemasolu Tõstamaal 

 Kalavastuvõtupunkt Lao sadamas 

 Kalatöötlemiseks vajalikud territooriumid ja hoonestus 
 

Arengueesmärgid 

 Ülepüügi piiramine, kalavarude kasutamine säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt 

 Kontroll ja tegelikku olukorda kajastav statistika 

 Väljapüütud kala väärtustada töötlemisega kohapeal 

Võimalused 

 Ülepüügi piiramine kalurite endi poolt 

 Tõstamaa kalatehase töölerakendamine 

 Lao kalatsehhi töölerakendamine 

 Kalakasvatuse kui perspektiivse alaga tegelemine 

 Kalastusturismi arendamine 

 

4.5 Ettevõtlus- ja investeerimisvõimalused 

Probleemid 

 Suurem tasuvus ja võimaluste mitmekesisus linnades ja nende läheduses, seetõttu ettevõtluse 

madal arengutase, investeerijate ja ettevõtjate vähesus Tõstamaal kui kaugemas piirkonnas 

 Asukoht eemal suurematest transpordisoontest 

 Noortel trend lahkuda, seetõttu vähe neid, kes kes soovivad tegutseda kodukohas 

 Oskamatus äriasjades, vastava hariduse puudumine 

 Vähene pealehakkamine ja omainitsiatiiv    

 

Eeldused, arengut soodustavad tegurid, võimalused 

 vabade maade ja hoonete olemasolu 

 vaba tööjõu olemasolu 

 mitmekesine ja puhas loodus – meri, laiud, järved, sood, rabad, luited, mets, põllumaa –  

võimaldab: 

Puhkemajanduse arendamist(suvilad, puhkekülad) 

 Erinevate turismiliikide arendamist (mere-, soo-, jahi-, kalastus-, raviturism)  

 Kasutada loodusressursse – puit, kalavarud, kruus, sapropeel, metsaannid 

 Tegelda põllumajandusega ja saaduste töötlemisega 

 Tegelda kalapüügi- ja töötlemisega 



 

 

 Tegelda metsamajanduse ja puidutöötlemisega 

 Arendada sadamamajandust 

 kolmanda astme keskuse olemasolu 

 elementaarse infrastruktuuri olemasolu 

 
 

 



 

 

 

 5. Ühiskondlik sektor 

5.1 Kirik 

Tõstamaa vallas on 5 kirikut, neis kahes toimub ka aktiivsem usuline tegevus. 

Tõstamaa kirikus tegutseb kogudus, kus on läbi aastate ca 80 liiget, enamus neist on pensionärid. 

Kogudust juhib 5 liikmeline juhatus, toimuvad jumalateenistused. Kirikus toimuvad ka kontserdid. 

Alates 1998.a. on kirik muinsuskaitse all. 2000.a ehitati muinsuskaitse rahadega kiriku tornijalg. 

Kõpu Kiriku kogudus asutatud 1847 ja tegutseb siiani. Kogudust juhib kohalik ettevõtja Enn 

Rand. 

5.2 Mittetulundusühingud 

Tõstamaa vallas on 2015. a seisuga registreeritud  48 mittetulundusühingut ja 4 sihtasutust. 

 

Aktiivsemad MTÜ-d on näiteks: 

Tõstamaa Spordiklubi 

Tõstamaa Lusti ja Lõbu Selts 

Tõhela külaselts 

Kastna Külaselts 

Kavaru Külaselts 

Seliste Selts 

Ilusa Manilaiu Eest 

Tõhela Turismiarendus 

Kõpu Arenduskeskus 

Manõja Kultuuriselts 

 

Lisaks on veel registreeritud mittetulundusühingutena mitmed korteriühistud.  

 

SA-d on: 

Tõstamaa Mõis 

Tõstamaa Hooldekodu 

Kihnu Väina Merepark 

Tõstamaa Korrakaitse 

 

Arengueesmärgid 

 Erinevate seltside, liikumiste tegutsemine 

 Seltsitegevusele kaasaaitamine 

 

Tegevuskava 
eesmärk tegevus aeg vastutaja maksumus Raha-

allikas 

Aktiivselt 

tegutsevad 

liikumised 

 Koguda ja jagada infot erinevate 

liikumiste, organisatsioonide kohta 

 Toetada mitetulundusühinguid 

    



 

 

vastavalt taotlustele ja võimalustele  

 

 

 6. Lisad 
 



 

 

LISA 1 

Tõstamaa valla lähiaastate tegevuskava 

 

 

 

 

Eesmärk Maa-asustuse elujõulisus    

Kvaliteetne 

haridus 

tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsallikad 

 Tõstamaa multikeskuse väljaarendamine (lasteaed)  100 000 VE, EL, 

Hasart 

 

Huvihariduskeskuse väljaarendamine (muusika, kunst, sport)   KOV, EL 

Hasart 

Turismiobjekti (Muinsus-, arhitektuuri-, loodus- ja ajaloomälestis, muuseum) 

arendamine. 

2015-

2022 

 VE, EL 
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Eesmärk Maa-asustuse elujõulisus     

Mitme-külgne 

kultuur 

tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalik 

rahastus 

Korraldaja 

 Tõstamaa suveteatri korraldamine Igal aastal 10000 aastas KOV, EL, 

KULKA, 

LEADER 

KOV 

 Pootsi laada korraldamine Igal aastal 3000 aastas KOV, EL, 

KULKA, KOP 

KOV 

 RäimeWesti korraldamine Igal aastal 5000 aastas KOP, 

LEADER,  

KOV 
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Sotsiaalne 

turvalisus 

tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsid 

Korraldaja 

 SA Tõstamaa hooldekodu remont ja laiendamine 2015-2016 70 000 KOV SA 

KOV 

 Lääne–Pärnumaa perearstikeskuse loomine 2017 300 000 Perearst 

KOV 

KOV ja 

perearst 

 Valla sotsiaalmajade ja korterite renoveerimine 2020 100 000 EL 5 meede 

             800 

KOV    200 

 

KOV 

 Vanurite ja erivajadustega inimeste koduabiteenuse arendamine 2019 2000 EL 5. 600 

KOV 200 

KOV 
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Arenev ettevõtlus tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsallikad 

Korraldaja 

 Tõstamaa tehnoküla arendamine pidev 20 000 KOV 

EAS 

EL 

ERA 

KOV ja 

ERA 

 Värati meretehnoala ja ettevõtlusinkubaatori väljaarendamine 2016-2018 400 000 PKT, KOV, EAS  

 Tõstamaa piirkonna ettevõtluse arendamise tugisüsteem, valla ja 

investeerimis-võimaluste tutvutamine 

2019  EAS KOV 

 Alu kruusakarjääri II etapp 2015-2020 4000 KOV 

TV 

KOV 

 Ettevõtjate tunnustussüsteem pidev -  KOV 

 Tihedam koostöö ettevõtjatega, ümarlauad pidev -  KOV 
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ülesanne 

Optimaalne 

tehniline inf-

rastruktuur 

tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsallikad 

Korraldaja 

 Tõstamaa reoveetrasside rekonstrueerimine ja purgimissõlme ehitamine 2020 250 000 KOV, KIK 

 

KOV 

 Pootsi kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine  100 000   

 Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine ja jäätmepunkti arendamine pidev 10 000 KIK, KOV  

 Tõstamaa kergliiklustee ehitus 2018 200 000 EL 

KOV 

KOV 

VSL 

 Seliste kergliiklustee ehitus 2020 

 

100 000 EL 

KOV 

 

 Lepaspää–Kihlepa teelõigu remont ja mustkatte alla viimine 2015 - MNTA  
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Keskkonna  

ökoloogiline 

puhtus 

tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsallikad 

Korraldaja 

 Jäätmekonkursi korraldamine ja veo rakendamine 2017 0 KOV-id Tõstamaa 

VV 

 Jäätmete sorteerimise korraldamine pidev - KIK KOV 

 Jäätmekorraldus üldkasutatavatel territooriumidel pidev 1000  KOV KOV 
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Sportlik elustiil tegevused aeg Oletatav 

maksumus 

Võimalikud 

finantsallikad 

Korraldaj

a 

 Tervisespordikeskuse väljaarendamine 2022  EL, 

KOV 

EL 

KOV 

 Spordiürituste süsteemi arendamine ja elanike kaasatuse 

suurendamine 

pidev  KOV 

ERA 

KOV 

 

Korralik 

eluase 

tegevused aeg Oletatav 

maksu-

mus 

Võimali-kud 

finants-allikad 

Korral-

daja 

 Soodustingimustel elamukrundid pidev - EL 6. meede 

KOV 

EL 

KOV 

 Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamine 

2022 100 000 KOV 

ERA 

KOV 

 Heakorrastamine pidev    
 

Avatus ja 

atraktiivsus 

     

 Keskkonnasõbraliku kohabrändi arendamine pidev   KOV 

 Tõstamaa mõisa arendamine piirkonna eripära 

tutvustavaks terviklikuks turismitooteks ja 

aktraktsiooniks: muuseum, kinomuuseum, 

käsitöökeskus, loodus- ja terviserajad, mõisaköök, 

õpilaskodu-hostel, suveteater 

2016-2018 500 000 PKT, LEADER, 

KOV 

KOV 

 Valla turismiprojekti  teostamine pidev 10 000 LEADER, KIK KOV 

 Sorgu külastuskeskuse väljaarendamine 2018 200 000 KIK KOV 

 Kihnu väina merepargi edendamine pidev 15 0000  KOV 

 Tõstamaa mõisapargi rekonstrueerimine (mustkattega 

teede rajamine, pargiinventari rajamine jms) 

2015 130 000 KIK, KOV KOV 
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Mittetulundussek

-tori  arengu 

toetamine 

Külaseltside tegevuse toetamine (ruumid) pidev 3000    

 Mittetulunduslike organisatsioonide toetamine  pidev 5000    

 Kirikute kui kohalike kultuuriväärtusega ehitiste 

korrastamise ja korrashoiu toetamine  

Tõstamaa kiriku katuse remont ja tornikiivri ehitamine 

Kastna kiriku sisemine korrastamine 

2020 100 000    

 Noorte suurem kaasamine vallaelu 

kujundamisprotsessidesse, organiseeritud tegevuse ja 

projektide toetamine, tegevuse süstemaatilisus ja 

koordineeritus  

 

pidev 1000 LEADER, 

KOV, KOP, 

KÜSK 

KOV, 

Noortevo

likogu, 

Noorteke

skus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


